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إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعـوذ بـاهللا مـن شـرور أنفسـنا ومـن       
سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله 

 اتقُـوا  النـاس  أَيهـا  يـا ﴿ ورسولهاهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده  إال
كُمبي رالَّذ لَقَكُمخ نفْسٍ من ةداحو لَقخا وهنا مهجوثَّ زبـا  ومهنالًـا  ما  رِجريكَـث 

 ﴾رقيبــا علَـيكُم  كَــانَ اللَّـه  إِنَّ رحــاموالْأَ بِـه  تســاَءلُونَ الَّـذي  اللَّــه واتقُـوا  ونِسـاءً 
يا أَيها الَّذين َآمنوا اتقُـوا اللَّـه حـق تقَاتـه ولَـا تمـوتن إِلَّـا وأَنـتم         ﴿] 1/النساء[

ا سـديدا  يا أَيها الَّذين َآمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُـوا قَولًـ  ﴿] 102/آل عمران[ ﴾مسلمونَ
)70 (     فَـاز فَقَـد ـولَهسرو عِ اللَّـهطي نمو كُموبذُن لَكُم رفغيو الَكُممأَع لَكُم حلصي

 ). األحزاب( ﴾فَوزا عظيما
  :أما بعد

فهذا شرح متوسط بني اإلطناب املمـل واإلجيـاز املخـل وهـو اخلـامس ضـمن       
  " .مفاتيح العلوم " سلسليت 
والتمثيل  لكل ، حرصت فيه على وضوح العبارة ، وتفكيك ألفاظ املؤلف وقد 

  .مسألة، وربط املسائل فيمابينها، وعزو كل كالم إىل مصدره
كما قمت بالرجوع للمراجع األصـلية هلـذا العلـم، وحاولـت حتقيـق مسـائل       

  .اخلالف وبيان الراجح حبسب الدليل
كما . ة له ، بعدها أسئلة تطبيقيةوأبدأ كل فصل ببيان أهم مسائله أختمه خبالص

  . قمت بإكمال أهم ما تركه املؤلف من املسائل األساسية اليت تناسب هذا املختصر
  .وأسأل اهللا التوفيق ملا اختلف فيه من احلق إنه يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم
 اإلمام أمحد بن الكوري الشنقيطي
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)1( 
1 

عد اليت يتوصل ا إىل استنباط األحكام الشرعية مـن  هي القوا: "أصول الفقه
علم يبحـث يف أدلـة الفقـه اإلمجاليـة وكيفيـة االسـتفادة منـها وحـال         " ، أو "األدلة

  ".املستفيد

2 

إخل، وأعراضه وأنواع تلـك األعـراض   ..هو أنواع الدليل من كتاب وسنة وإمجاع
  . إخل..من عموم وخصوص وإطالق وتقييد وأمر وي 

3 

  .من الكتاب والسنة وعلم النحو واللغة وعلم الكالم والفقه

4 

الوصــول إىل معرفــة األحكــام الشــرعية الــيت هــي منــاط الســعادة الدنيويــة "
  ".تطبيق األحكام الشرعية على أفعال الناس وأقواهلم"أو " واألخروية

5 

لة، وكان عند من قبله سليقة وسجية، مث مـن بعـده   اإلمام الشافعي كتاب الرسا
، مث كتاب مآخذ الشرائع يف )325ت (كتاب األصول أليب يعقوب الشاشي احلنفي 

ت (، مث كتـاب األصـول للكرخـي احلنفـي     )333ت (األصول أليب بكر املاتريـدي  
، مث كتـاب العمـد   )370ت (، مث كتاب األصول أليب بكر اجلصاص احلنفـي  )340

، مث كتاب تقـومي األدلـة أليب زيـد الدبوسـي     )415ت (ي عبد اجلبار املعتزيلللقاض
                                      

وإرشاد الفحول  1/10واإلحكام لآلمدي  37-1/32وشرح الكوكب البن النجار  1/21البحر احمليط  )1(
  .8: وعلم أصول الفقه خلالف ص 12: وأصول الفقه للخضري ص 17وكاين ص للش
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، مث جـاء إمـام   )436ت (، مث كتـاب املعتمـد أليب احلسـني املعتـزيل     )430(احلنفي 
فـألف الربهـان والتلخـيص والورقـات وغريذلـك، مث كثـرت       ) 478ت (احلرمني 

  :قال يف املراقي. وتنوعت التآليف يف هذا اال
  حممــــد بــــن شــــافع املطلــــيب       ألفـــــه يف الكتـــــب   أول مـــــن

ــليقه    ــه ســـ ــان لـــ ــريه كـــ ــه     وغـــ ــن خليق ــذي للعــرب م ــل ال   )1(مث

 
عبد امللك بن أيب حممد عبد اهللا بن يوسف بن حممد بن حيويه أبو املعـايل اجلـويين   

  .ع سننيوجوين من قرى نيسابور، امللقب إمام احلرمني اورته مبكة أرب
  .ولد يف تسع عشرة و أربعمائة، وأمه جارية اشتراها أبوه من كسب يده من النسخ

تفقه على والده أيب حممد اجلويين يف صباه ودرس بعده يف حلقته وتفقه على القاضي 
  .حسني وكان يتردد على غري واحد من العلماء يف أنواع العلوم

املسائل بعضها على بعض ومل يرض وملا تويف والده أتى على مجيع مصنفاته وخرج 
بتقليد والده حىت أخذ يف حتقيق املذهب واخلالف وسلك طريـق املباحثـة واملنـاظرة    

  .ومجع الطرق باملطالعة حىت أرىب على املتقدمني وأنسى مصنفات األولني
ودخل بغداد وتفقه ا وروى احلديث ولقي األكابر وناظر فظهرت فطنته وشاع ذكره 

جاور ا أربع سنني ينشر العلم مث رجع إىل نيسابور يف والية السلطان مث إىل مكة ف
ألب أرسالن السلجوقي فسـلم إليـه التـدريس واخلطابـة والـوعظ والتـذكري يـوم        

  .اجلمعة
مث قدم بغداد فتوىل تدريس املدرسة النظامية ـ اليت بناها له نظام امللك احلسن بـن   

ىل اخلطابة والتذكري واإلمامة فهجرت لـه  علي الطوسي ـ حوايل ثالثني سنة، كما تو 
االس وانغمر ذكر غريه من العلماء حىت كان يقعـد بـني يديـه كـل يـوم ثالمثائـة       
طالب وشاعت مصنفاته وحصل له من القبول عند السلطان ما هـو الئـق مبنصـبه    

                                      
 1/31 نثر الورود )1(



 

 

4 

  .حىت صار املقبول من انتمى إليه وقرأ عليه
حيث ألـف كتابـه ايـة املطلـب يف درايـة      مث سار إىل أصبهان مث عاد إىل نيسابور 

  . املذهب الذي ال مثيل له يف بابه
الشامل واإلرشاد والعقيدة النظامية وغياث األمم و : و مؤلفاته حوايل أربعني منها 

  .الربهان يف أصول الفقه وتلخيص التقريب والكافية والدرة املضية وغريهم كثري
يع األول سنة سـت وسـبعني وأربعمائـة    وكانت وفاته يف اخلامس والعشرين من رب

  .          )1(عن سبع ومخسني سنة

                                      
  .18/468وسري أعالم النبالء  361-3/358وشذرات الذهب  12/110البداية والنهاية  )1(
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اقتداء بكتاب اهللا عـز وجـل    بدأ املصنف بالبسملة 

كل أمر ذي بـال  «: قال  rأنه  tوتأسيا بالسلف الصاحل، وأما حديث أيب هريرة
 .)1(ال يصح ف» ال يبدأ فيه ببسم اهللا الرمحن الرحيم فهو أقطع

الباء هنا لالستعانة وهي متعلقة بفعل متأخر حمذوف، وإمنا قدرنا  قوله 
: فعال ألن األصل يف األعمال األفعال لذلك تعمل بال شرط، ونظريه قوله تعاىل

﴿لَقي خالَّذ كبمِ رأْ بِاس1العلق [﴾ اقْر.[  
دمي املعمـول يفيـد احلصـر،    وجعلنا متأخرا تيمنا باالبتـداء باسـم اهللا، وألن تقـ   

وهو من السمو  وهـو  . مثل قفل، فوزنه فُعل" مسو"مهزته للوصل وأصله : )2(واالسم
االرتفاع والعلو وقيل من السمة وهي العالمة ألنه عالمة لصـاحبه واألول أصـوب   

  .وعليه اجلمهور
 اء علم عليه سبحانه وتعاىل فال يسمى به غريه وهو اجلامع ملعاين األمس

احلسىن كلها وهو غري مشتق عند اخلليل والشافعي واخلطايب وإمام احلرمني وغريهم 
ألن األلف والالم فيه الزمة، والصواب أنه مشتق من أله يأله ألوهة وإالهة مبعىن 
عبد عبادة فأصله اإلله حذفوا اهلمزة وأدغموا الالم يف الالم وهذا قول سيبويه 

  .)3(ي واجلوهري وابن القيم والفيوميوالكسائي والفراء ورجحه الطرب
                                      

وعـزاه ابـن حجـر يف التلخـيص      51: وأدب اإلمالء للسمعاين ص) 1210(اجلامع ألخالق الراوي  )1(
واحلـديث حسـنه    .1/6ربعني البلدانية للرهاوي ومن طريقه السبكي يف طبقات الشافعية لأل 3/151

ابن الصالح والنووي والسيوطي مع أن مداره على أمحد بن حممد بن عمران قال الذهيب قال اخلطيب 
، مث هـو معلـول أيضـا    1/173ليس بشـيء، كمـا يف امليـزان    : كان يضعف يف احلديث، وقال األزهري

  ).1(ح 1/29وانظر اإلرواء  ،باإلرسال
  175: املصباح املنري ص )2(
  .18: واملصباح املنري ص 2/1624والصحاح للجوهري  1/18ومدارج السالكني  1/82تفسري الطربي  )3(
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  .وقيل مشتق من أله بكسر الالم يأله بفتحها أهلا أي حتري
﴿وهو الَّذي في : والصحيح ما قبله فهو إله مبعىن مألوه أي معبود، لقوله تعاىل

﴾ضِ إِلَهي الْأَرفو اِء إِلَهموقوله]84الزخرف [الس ، :مي السف اللَّه وهي ﴿وفو اتاو
  ].3األنعام [الْأَرضِ﴾ 

   امسان كرميان يدالن على املبالغة يف الرمحة، واختلف يف اجلمع
الذي وسعت رمحته كل شيء يف الدنيا واآلخرة ألن صيغة " الرمحن"بينهما فقيل 

  .فعالن تدل على االمتالء والكثرة
 جيئ اسم الرمحن متعديا يف القرآن، قال دال على تعلقها باملرحوم، هلذا مل" الرحيم"و

، ومل يقل رمحانا وهذا أحسن ما ]43األحزاب [﴿وكَانَ بِالْمؤمنِني رحيما﴾ : تعاىل
  .)1(قيل يف الفرق بينهما

  

                                      
  .80: وشرح الواسطية ص 16-15: وفتح ايد ص 1/90مدارج السالكني  )1(
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  موضوع هذا الكتاب -1
 األصل والفرع والفقه: تعريف أصول الفقه اإلضايف -2

 

 
ملقصود وقطعه عما قبله، عبارة يؤتى ا للداللة على الشروع يف ا قوله 

 32يستعملها كثريا يف خطبه، أخرجها عبـد القـاهر الرهـاوي عـن      rوكان النيب 
وتقـديرها عنـد   " أمـا : "، وقيل هي فصل اخلطاب، وتتكون مـن كلمـتني  )1(صحابيا

وهو ظرف منقطع عن اإلضافة لفظا " بعد"؛ و)2(سيبويه وغريه من النحاة مهما يكن
  .)3(ال معىن، مبين على الضم

 "اسم إشارة للمؤنثة واهلاء للتنبيه واملشار إليه هذا الكتاب إن كانت " ذه
املقدمة كتبت بعده، وإن كانت كتبت قبله فاملشار إليه ما قام يف الذهن مـن مسـائل   

  .هذا الكتاب

                                      
أمـا بعـد وأسـند فيـه سـتة      : اخلطبة بعد الثنـاء  يف اجلمعة باب من قال يف 680-1/679فتح الباري  )1(

  .أحاديث حتتوي عليها عن ستة من الصحابة
  .بتحقيق البنداري 4/216أوضح املسالك  )2(
  .3/135أوضح املسالك  )3(
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     مجع ورقة وأصلها ورقة الشجرة مث استعملت يف الورقـة الـيت يكتـب
  .)1(عليها من جلد أو غريه

والورقات مجع تصحيح وهو من مجوع القلة عند سيبويه ومجهور النحـاة، خالفـا   
  .)2(لألصوليني الذين يعتربوا من مجوع الكثرة

وإمنا قللها املصنف تواضعا هللا، وتسهيال على الطالب وختفيفا عليه وتنشيطا له 
تسـهيل علـى   لل ]184: البقـرة [ ﴾أَيامـا معـدودات  ﴿: كقوله تعـاىل عـن رمضـان   

  .املكلفني
هذا الكتاب الذي قل حجمه وعظم نفعـه وظهـرت   : "قال ابن الفركاح

بركته احتوى على مسائل خلت عنها املطوالت، وفوائد ال توجد يف كثري من 
  .)3("املختصرات

كتاب الورقـات يف علـم أصـول الفقـه للشـيخ اإلمـام       : " وقال احلطاب
عايل عبد امللك إمام احلرمني، كتـاب  العالمة صاحب التصانيف املفيدة أيب امل

  . )4("صغر حجمه، وكثر علمه، وعظم نفعه، وظهرت بركته
  م ومنه قوله تعـاىل ـا ﴿: حتتوي من مشلهم األمر إذا عمهم وأحاطأَم 

لَتمتاش هلَيع امحنِ أَريثَيقال ابن قيس الرقيات .]143: األنعام[ ﴾الْأُن:  
ــعواء       لفــراش وملــا كيــف نــومي علــى ا   ــارة شـ ــام غـ ــمل الشـ   )5(تشـ

  لالسـتعالء   أي علـم       مجـع فصـل وهـو لغـة القطـع
أو " اسم موعة من املسائل تشترك يف حكم: "واصطالحا. )6(والتفريق بني شيئني

للتبعـيض،   . )7(الفصل قطعة من الباب مستقلة بنفسها منفصلة عمـا سـواها                                         
  .10/374لسان العرب  )1(
  .17 ص وشرح احلطاب. 300/ 2وشرح التصريح على التوضيح  3/89البحر احمليط  )2(
  .14: كاح صشرح ابن الفر )3(
  .13قرة العني للحطاب ص  )4(
  .368-11/367ولسان العرب  2/1299الصحاح للجوهري  )5(
  .11/521واللسان  2/1334الصحاح  )6(
  .140: التعريفات للجرجاين ص )7(
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  .ويسمى أصول التشريع علم 
 

   أي لفظ أصول الفقه       التأليف لغـة اجلمـع بـني شـيئني بعـد
جعــل األشــياء الكــثرية حبيــث ال يطلــق عليهــا اســم  : "، واصــطالحا)1(التفــرق
من اإلفراد الذي يقابل التركيب  أي عنصرين،  . )2("الواحد

ما يقابل املثىن واجلموع، ومنها ما يقابل املضـاف،  : املفرد له إطالقات أخر منها فإن
  .ومنها ما يقابل اجلملة

    ال أصـل لـه وال   : "لغة أسفل الشيء، واألصل احلسـب ومنـه قـوهلم
ال حسب له وال نسـب، واألصـل   : أي ال حسب له وال لسان وقال الكسائي" فصل

  .)3(أساس احلائط
كأصل اجلـدار أي أساسـه وأصـل     : صنف بقولهوعرفه امل

أصل الشيء مـا منـه   "الدار قواعدها وأصل الشجرة جذرها، وهذا أقرب من قوهلم 
كما قاله القرايف والطويف وغريمها، فإن الواحد من العشرة وليسـت أصـال   " الشيء

ي، فإن األب حمتاج لالبن كما هو قول الراز" األصل هو احملتاج إليه: "له، ومن قوهلم
  .)4( يف كونه أبا واالبن حمتاج يف كونه ابنا إىل األب، وليس االبن  أصال لألب

  :واصطالحا له عدة إطالقات
وهذا . أصل هذه املسألة من الكتاب والسنة كذا أي دليلها: كقوهلم: الدليل -1

  .هو املقصود هنا
  .ضطر على خالف األصلإباحة امليتة للم: القاعدة املستمرة كقوهلم -2

                                      
  .9/10لسان العرب  )1(
  .45: التعريفات للجرجاين ص )2(
  .15: صباح صوامل 11/16واللسان  864: والقاموس ص 2/1223الصحاح  )3(
وشـرح احلطـاب    1/85حللولـو  والضـياء الالمـع   1/15 للزركشي والبحر احمليط 1/3احملصول للرازي  )4(

وشـرح التنقـيح    38./1وشرح الكوكـب البـن النجـار    123/ 1وشرح خمتصر الروضة للطويف 18ص
  .20للقرايف ص
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كقوهلم األصـل يف الكـالم احلقيقـة أي الـراجح عنـد السـامع       : الرجحان -3
  .واألصل براءة الذمة

  .الصورة املقيس عليها كقوهلم األصناف الستة هي األصل يف الربا -4
  .)1(كقول الفرضيني أصل املسألة من كذا: املخرج -5

  .سنة واإلمجاع والقياسالكتاب وال: وعدد األصول عند اجلمهور أربعة
وميكن االكتفاء بالكتاب والسنة فقط ألن اإلمجاع ال بد أن يستند على أحـدمها  

  .)2(والقياس هو الرد إىل أحدمها قاله الرافعي
كفروع الشجرة ألصوهلا وفروع الفقه ألصوله  قوله 

، والفرع )3("مه للشريف منهمهو فرع قو: فرع كل شيء أعاله، ويقال:"قال اجلوهري
فرعت من هذا األصل مسائل فتفرعت : ما يتفرع من أصله واجلمع فروع ومنه يقال

  . )4(أي استخرجتها فخرجت
الفرع هو حكم الشرع املتعلق بصفة فعل املكلف من حيث كونه : " واصطالحا

  :قال يف املراقي.  )5("إخل.. واجبا أو مندوبا أو حراما أو مكروها
ــ ــا  والف ــد تعلق ــرع ق ــم الش ــا     رع حك ــدب مطلقـ ــل كنـ ــفة الفعـ   )6(بصـ

وإمنا ذكر املصنف الفرع استطرادا فإن األصل يقابله الفـرع، وحيتمـل أنـه أراد    
التنبيه على ابتناء الفقه على األصل وأن اجلزء األول مبين عليه، واجلزء الثـاين مـبين،   

  .وعليه فليس ذكر الفرع استطرادا
  .﴾تقُولُ مما كَثريا نفْقَه ما شعيب يا قَالُوا﴿: الفهم قال تعاىل )7(:لغة قوله 

                                      
ح خمتصـر الروضـة   وشـر  1/85والضـياء الالمـع    17-1/16البحـر احملـيط   و 39/.1شرح الكوكـب   )1(

1/126.  
  .1/17البحر احمليط  )2(
  .671: القاموس صحنوه يف  و 2/970الصحاح  )3(
  .279: املصباح املنري ص )4(
  .1/36نثر الورود شرح مراقي السعود )5(
  .1/66شرح مراقي السعود  نشر البنود )6(
 .523-13/522واللسان  2/1637انظر الصحاح ) 7(
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الفقه هو العلم باألحكام الشرعية العملية املكتسبة مـن األدلـة   : " واصطالحا 
  " )1(التفصيلية 

ــه ــه املصــنف بقول : وعرف
إدراك : "مل العلـم والظـن الغالـب، واملعرفـة اصـطالحا     واملقصود باملعرفة ما يش

  .)2("الشيء على ما هو عليه وهي مسبوقة جبهل خبالف العلم
مجع حكم وهو لغة املنع ومنه قيل للقضاء حكم ألنـه مينـع املقضـي     و

  :عليه من خمالفته، ومنه حكمة اللجام ملنعها الفرس من خمالفة راكبه، قال جرير
ــة ــين حنيفـ ــفهاءكم أبـ ــوا سـ ــبا      أحكمـ ــيكم أن أغضـ ــاف علـ   )3(إين أخـ
إسناد أمـر  : "، وقيل)4(قاله الشنقيطي" إثبات أمر ألمر أو نفيه عنه: "واصطالحا قيل

  .)5("إىل آخر إجيابا أو سلبا
   ــه حممــد ــه rأي املــأخوذة مــن الشــرع املبعــوث ب ، وخــرج بقول

 6(ة واألحكام الوضعيةاألحكام العقلية واألحكام العادي(.  
  :فاحلكم ينقسم إىل أربعة أقسام

وهو ما يعرف فيه العقل النسبة إجيابـا أو سـلبا حنـو األربـع     : حكم عقلي -1
  .نصف الثمانية

مثـل احلبـة السـوداء شـفاء     : حكم عادي وهو ما عرفت فيه النسبة بالعـادة  -2
  .للمالريا والسنا مسهل

علق بفعل املكلف من حيث أنه مكلف وهو خطاب اهللا املت: "حكم شرعي -3
                                        .األمر للوجوب إذا مل تصرفه قرينة: مثل. )7(قاله ابن السبكي وغريه" به
 .41/.1وشرح الكوكب البن النجار 3/133وشرح خمتصر الروضة 1/36انظر نثر الورود ) 1(
  .185: التعريفات للجرجاين ص )2(
  .90: واملصباح ص 1409-2/1408الصحاح  )3(
  03: مذكرة الشنقيطي ص )4(
  .81: التعريفات للجرجاين ص )5(
  .1/93انظر الضياء الالمع  )6(
  .4-3واملذكرة  1/95الضياء الالمع  )7(
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قالـه الـرازي   " اخلطاب املتعلق بأفعال املكلفـني باالقتضـاء أو التخـيري   : "وقيل
  .)1(والشوكاين والقرايف

  .)2("الصفة اليت هي أثر ذلك اخلطاب: "وعند الفقهاء
الفاعـل  : وهو ما عرفت فيه النسبة بالتواضع بني أهله مثـل  :حكم وضعي -4
  .مرفوع

  :وينقسم احلكم الشرعي إىل قسمني
وهو الذي ال يدخله االجتهاد مثل صفات اهللا عز وجل : حكم شرعي خربي -أ

  .وما يتعلق بالرساالت والغيبيات كاليوم اآلخر
  .ركوجوب النية يف صيام النفل وسنية الوت: حكم شرعي عملي -ب

وهي األحكام الشرعية العملية اليت خيتلف فيها  : قوله
أهل العلم كوجوب الزكاة يف مال الصيب، ووجوب النية يف الوضوء، وأن مس الذكر 

  .ناقض للوضوء، فالبحث يف ذلك هو عمل الفقيه
س خبالف ما ليس طريقه االجتهاد من املسائل القطعية كوجوب الصلوات اخلم

  .وحترمي الزنا واألحكام االعتقادية
بـذل الوسـع واهـود    : "لغة افتعال من اجلهد وهو الطاقـة، ومعنـاه  : واالجتهاد

  . )3("والطاقة يف عمل شاق
قالـه  ". اسـتفراغ الوسـع وبـذل اهـود يف طلـب حكـم شـرعي       : "واصطالحا

  .)4(الشريازي وحنوه البن قدامة والغزايل والزركشي
  .وللفقه مت تعريف أصول الفقه اإلضايف فبتعريفنا لألصل

  أما تعريفه اللقيب فسيذكره املصنف عند انتهاءه من تعريف املصطلحات  
                                      

  .59: وشرح التنقيح ص 1/8، واحملصول 23: الفحول صإرشاد  )1(
  .18: أصول الفقه للخضري ص )2(
  .3/135واللسان  1/396الصحاح  )3(
شـرح تنقـيح   و 342: واملستصـفى ص  319: روضـة النـاظر ص  و 129: يف أصول الفقـه ص  اللمع )4(

  .417: وإرشاد الفحول ص 6/197البحر احمليط و 336: الفصول ص



 

 

13 

علـم  "أصـول الفقـه   : وميكن أن نلخص ما قاله فيه مجهـور األصـوليني بقولنـا   
  .)1("يبحث يف أدلة الفقه اإلمجالية وكيفية االستفادة منها وحال املستفيد

 

  .ع هذا الكتاب علم أصول الفقه موضو -1
يطلق على الدليل وهـو  : ، واصطالحا"أسفل الشيء وأساسه:"األصل لغة  -2

املراد هنا كما يطلق على القاعدة املستمرة وعلى الرجحان وعلى الصـورة املقـيس   
  .عليها وعلى املخرج

له كفروع الشجرة ألصوهلا وفروع الفقه ألصو ما يبىن على غريه: لغةوالفرع  -3
الفرع هو حكم الشـرع املتعلـق   :"، واصطالحا "فرع كل شيء أعاله: "قال اجلوهري

  ".بصفة فعل املكلف من حيث كونه واجبا أو مندوبا أو حراما أومكروها أومباحا
العلـم باألحكـام الشـرعية    : " ،  واصـطالحا "الفهم والعلـم : "الفقه لغة - 4

  "العملية املكتسبة من األدلة التفصيلية 
علم يبحث يف أدلة الفقه اإلمجالية وكيفية : "عريف أصول الفقه اللقيب هوت -5

  ".االستفادة منها وحال املستفيد

 

  عرف األصل لغة واصطالحا؟ -1
 ما معىن الفرع ؟ واذكر أمثلة عليه؟ -2
 عرف الفقه لغة واصطالحا؟ -3
  ما الفرق بني تعريف أصول الفقه اإلضايف وتعريفه اللقيب؟ -4

  
                                      

اللمـع  و 13: وروضة الناظر ص 18: وإرشاد الفحول ص 1/24البحر احمليط و .1/84المع الضياء ال )1(
وشـرح    1/4احملصـول  و 10 /1واإلحكام لآلمدي  5: املستصفى صو 35-1/33ونثر الورود  6: ص

   .120/ 1خمتصر الروضة
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1 تعريف األحكام وبيان أنواعها.  
2 تعريف الواجب وبيان أقسامه . 
3 تعريف املندوب. 
4 بيان احملظور. 
5 تعريف املكروه. 
6 يف الصحيحتعر. 
7 تعريف الباطل.  
 

 
أي الشرعية وهي نوعان تكليفية ووضعية والتكليف لغة إلزام  : قوله

  :، قالت اخلنساء)1(ما فيه كلفة أي  مشقة
                                      

  .9/307واللسان  2/1087الصحاح  )1(
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ــام  ــا نـــ ــوم مـــ ــه القـــ ــدا      يكلفـــ ــغرهم مولـــ ــان أصـــ   وإن كـــ
، )1("يه مشقة أو كلفـة إلزام ما ف: "، وقيل"طلب ما فيه مشقة وكلفة: "واصطالحا
  :قال يف املراقي

ــزام الـــــذي يشـــــق    أو طلــــب فــــاه بكــــل خلــــق       وهـــــو إلـــ
الواجـب واملنـدوب واحلـرام واملكـروه     : واألحكام الشرعية التكليفية مخسة هي

  .خالف األوىل: وزاده بعضهم بسادس هو" واملباح
و وبعضهم حذف املباح وجعلها أربعة فقط ألن الطلب إما أن يقتضـي فعـال أ  

  .)2(تركا وكل منهما إما جازم أو غري جازم
وهي الشروط واألسباب واملوانع والصحة : األحكام الشرعية الوضعية: والثاين

  .والفساد، وزاد بعضهم الرخصة والعزمية والقضاء واألداء واإلعادة
وإمنا مسيـت خطـاب وضـع ألن الشـرع وضـع اخلطـاب باألسـباب والشـروط         

إذا زالت الشمس فقد وضـعت وجـوب الصـالة وإذا مت    : لواملوانع، فمثال كأنه يقو
النصاب واحلول فقد وضعت وجوب الزكاة وإذا حصل احليض فقد وضعت سقوط 

  .)3(الصالة والصوم وحنو ذلك
وضعه يضعه بفتح ضـادمها وضـعا وموضـعا ويفـتح ضـاده وموضـوعا       : "ولغة

  .)4("حطه
هذا قوله 

اصطالح خاص باملصنف رمحه اهللا وإال فاملشهور أا مخسة فقط، ألن الطلب إما أن 
يكون طلب فعل أو كف وكالمها إما جازم وإما ال أو التخيري بـني الفعـل والتـرك    

                                      
  .43-1/42ونثر الورود  5: مذكرة الشنقيطي صو 1/176شرح خمتصرالروضة )1(
  .1/119والضياء الالمع  60-59: شرح التنقيح ص )2(
  .فما بعده 1/305والبحر احمليط  19-1/15واحملصول  38: واملذكرة ص 1/52نثر الورود  )3(
  .394: واملصباح ص 694: القاموس ص )4(
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  . فالواجب واملندوب واحلرام واملكروه واملباح
واجـب أو منـدوب أو مبـاح،    أن الصـحيح إمـا   : ووجه ما ذهب إليـه املصـنف  

والباطل داخل يف احملظور فيدخالن يف خطـاب التكليـف، إذا كـان يعـين األحكـام      
التكليفية وإن كان يعين عموم األحكام كما هو ظاهر لفظـه فقـد بقـي عليـه أكثـر      

  .إخل.. األحكام الوضعية كالشرط والسبب واملانع والعزمية والرخصة
 
صله الثبوت واللزوم ومنه وجب البيع واحلـق إذا ثبـت   أ: لغة : قوله

 احلـج  سورة[﴾جنوبها وجبت فَإِذَا﴿: ولزم أو من الوجوب مبعىن السقوط قال تعاىل
ألن الساقط يثبت يف مكانه، والوجوب املوت ألن امليت ثابت يف قربه قال  ]36:  آية

  :الشاعر
ــاهم     ــريا ــوف أم ــو ع ــت بن   كــان أول واجــبعــن الســلم حــىت     أطاع

أوهـو  " هو ما طلب الشارع من املكلف فعله طلبا متحتمـا الزمـا  : "واصطالحا
  .)2(، وهو مرادف للفرض على األصح عند أكثر األصوليني)1("ما ذم تاركه مطلقا"

ما : "فخرج بقوله: وعرفه املصنف بقوله
املندوب واملباح، " ويعاقب على تركه"واملباح وبقوله  احلرام واملكروه" يثاب على فعله

وفيه نظر ألن هذا من احلد بالالزم، وهذا الرسم قريـب إىل أفهـام الفقهـاء وعليـه     
  .)3(حماورام يف مناظرام قاله ابن الفركاح
  :واعترِض على هذا احلد بثالثة أمور

  .أن الثواب والعقاب الزم له ال من حقيقته -أ
                                      

 62: التنقـيح ص وشـرح   85: وأصول الفقه خلالف ص 1/71واإلحكام لآلمدي  53: املستصفى ص )1(
  . 52-44والشرح الكبري للعبادي ص  265/ 1وشرح خمتصر الروضة 345/.1وشرح الكوكب 

  .277/ 1شرح خمتصر الروضة )2(
  .30: شرح ابن الفركاح ص )3(
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  .غري معلوم الحتمال العفو عنه أو عذره العقاب -ب
  .أنه حتقق هذان الوصفان يف األذان وليس بواجب عند اجلمهور -ج

  .ومثال الواجب الصلوات اخلمس وصوم رمضان
1 

الواجب ينقسم حبسب فاعله إىل واجب على العني وواجب على الكفاية، وحبسب ذاته 
  .إىل واجب مضيق وواجب موسع إىل واجب معني وواجب خمري، وحبسب وقته

  :)2(حبسب فاعله ينقسم إىل قسمني - أ
وهو ما ينظر فيه الشارع إىل عني الفاعل كالصالة والزكاة والصوم، : الواجب العيين - 1

  .ألن كل شخص تلزمه بعينه طاعة لربه
وهو ما ينظر فيه الشارع إىل نفس الفعل بقطع النظر عن فاعله : الواجب الكفائي - 2
امليت وإنقاذ الغريق؛ فإمنا ينظر إىل نفس الفعل فإذا قام به البعض سقط عن اآلخرين، كدفن 

  :قال يف املراقي
ــال   ــارع أن حيصــ ــب الشــ ــا طلــ   دون اعتبــــار ذات مــــن قــــد فعــــال    مــ

  :)3(حبسب ذاته إىل نوعني - ب
وهو إجياب شيء مبهم من أشياء حمصـورة كخصـال الكفـارة وجـزاء     : واجب خمري - 1

  :، قال يف املراقي. األذى الصيد وفدية
ــتواء      واألمــــر بالواحــــد مــــن أشــــياء    ــى اســ ــدا علــ ــب واحــ   يوجــ

  أي حمدد شرعا كالصالة والزكاة: واجب معني -2
  :)4(حبسب وقته وهو نوعان -ج

                                      
  .279/ 1وشرح خمتصر الروضة 53: املستصفى ص )1(
 1/242واحملصول  1/73دي واإلحكام لآلم 1/226ونثر الورود  8: واملذكرة ص 1/186البحر احمليط  )2(

  .1/291وخمتصر ابن احلاجب 
، وخمتصـر  224: ونثـر الـورود ص   32: وروضة الناظر ص 1/74واإلحكام لآلمدي  1/231احملصول  )3(

  .1/186والبحر احمليط  1/293ابن احلاجب 
ن وخمتصـر ابـ   1/220ونثر الورود  33: وروضة الناظر ص 1/77واإلحكام لآلمدي  1/236احملصول  )4(

  .312/ 1وشرح خمتصر الروضة 1/208والبحر احمليط  1/298احلاجب 



 

 

18 

وهو الفعل الذي طلب الشارع مـن املكلـف إيقاعـه وأداءه    : واجب موسع -1
أوقات الصلوات اخلمس، قال طلبا جازما يف وقت يسعه ويسع غريه من جنسه، مثل 

  :يف املراقي
ــرا  ــه أكثــ ــع منــ ــه يســ ــا وقتــ ــرى       مــ ــريه جــ ــدودا وغــ ــو حمــ   وهــ

وهو الذي يستغرق فعله كل وقتـه، كصـوم رمضـان وصـوم يـوم      : واجب مضيق - 2
  . عرفة

  .احلتم والالزم واملكتوب والفرض: ومن أمساء الواجب عند اجلمهور
 
لغة الطلب، وندبه ألمر دعاه وحثه عليه؛ قال أصل الندب يف ال قوله 
  :الشاعر

  )1(يف النائبـات علـى مـا قـال برهانــا        ال يســألون أخــاهم حــني ينــدم   
هـو الـذي يكـون    : "، وقيل"ما طلب الشارع فعله طلبا غري جازم: "واصطالحا

  .)2("فعله راجحا يف نظر الشرع
فخرج : وعرفه املصنف بالزمه فقال

 : احلرام واملكروه واملباح، وبقوله : بقوله
  .الواجب؛ فمثال املندوب صالة الضحى وصوم ثالثة أيام من كل شهر

السنة والنفل والتطوع واملسـتحب والفضـيلة   : ومن أمساء املندوب عند اجلمهور
    .)3(واإلحسان واملرغب فيه

 
من أحبتك الشيء أي أحللته لك وأذنـت لـك فيـه، أو مـن باحـة      : لغة قوله 

 )4(الدار أي ساحتها ألن املباح موسع فيـه، أو مـن بـاح مبعـىن ظهـر لوضـوح أمـره       
                                      

  .1/753واللسان  126: والقاموس ص 1/223الصحاح  )1(
واحملصـول   24: وإرشـاد الفحـول ص   89: أصـول الفقـه خلـالف ص   و 353/ 1شرح خمتصر الروضة )2(

  .54-53الشرح الكبري للعبادي ص و 62: وشرح التنقيح ص 1/12
  .53بري للعبادي صالشرح الك )3(
  .44: واملصباح املنري ص 195: والقاموس ص 1/322الصحاح  )4(
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" هو ما استوى طرفاه يف نظر الشـرع "أو " اإلذن يف الشيء فعال وتركا: "واصطالحا
  .)1("و تركهما خري الشرع يف فعله أ"أو 

وال على تركـه  : وعرفه املصنف بالزمه فقال
   وال على فعله حىت اليدخل املكـروه، فخـرج بقولـه :

  الواجب واملندوب وخرج بقوله احلرام.  
علَيكُم جناح أَنْ تبتغوا فَضلًا مـن  لَيس ﴿: وتثبت اإلباحة بالنص الشرعي مثل

كُمبأو بالرباءة األصلية فيما مل يرد فيه نص شرعي ألن  ]198:  آية البقرة سورة[﴾ر
  .األصل يف األشياء اإلباحة

  .)2(اجلائز واحلالل والطلق: ويسمى املباح
 
وهو خالف اإلباحة،  اسم مفعول من حظر، واحلظر احلجر: لغة قوله 

 ومـا ﴿: ، ومنه)3(واحملظور احملرم، حظر الشيء حيظره حظرا وحظارا وحظر عليه منعه
  .أي ممنوعا ]20:  آية اإلسراء سورة[﴾محظُورا ربك عطَاُء كَانَ

  :و احملظور هو احلرام وأصل احلرام لغة املنع، قال الشاعر 
ــ    جالت لتصـرعين فقلـت هلـا اقصـري     ــرام إين امـ ــرعي عليـــك حـ   رؤ صـ

  .)4("وهو ما طلب الشارع الكف عن فعله طلبا جازما: "واصطالحا
: وعرفه املصنف بالزمه فقال    يعين مع قصده ونيته

   فخرج بقوله    ،الواجب واملندوب واملباح
                                      

وأصول الفقـه   92: وأصول الفقه خلالف ص 1/50ونثر الورود  1/11واحملصول  1/275البحر احمليط  )1(
     .54والشرح الكبري للعبادي ص 387/ 1وشرح خمتصر الروضة 51: للخضري بك ص

  .54ي صالشرح الكبري للعباد )2(
  .1/523والصحاح  340: والقاموس ص 203-4/202اللسان  )3(
وشـرح   1/11واحملصول  1/82، واإلحكام لآلمدي 90: وأصول الفقه خلالف ص 1/255البحر احمليط  )4(

  .58والشرح الكبري للعبادي ص 359/ 1خمتصر الروضة
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  .املكروه : وبقوله
  :وعانوهو ن*

  .كالشرك والزنا والسرقة: حمرم لذاته أصالة - أ
كالصالة يف الثوب املغصوب والطالق البدعي والبيع وقت : حمرم لعارض -ب
  . اجلمعة

  :ويعرف احملظوربأن *
  . ]3: املائدة[ ﴾والدم الْميتةُ علَيكُم حرمت﴿: ينص عليه صراحة مثل - أ

 وساَء فَاحشةً كَانَ إِنه الزنا تقْربوا ولَا﴿: على احلظرأو يقترن النهي مبا يدل  -ب
  . ]32:  آية اإلسراء سورة[﴾سبِيلًا

 بِأَربعة يأْتوا لَم ثُم الْمحصنات يرمونَ والَّذين﴿ أو تترتب على الفعل عقوبة -ج
  .]4:  آية لنورا سورة[﴾جلْدةً ثَمانِني فَاجلدوهم شهداَء

 .)1(حمظورا ومعصية وذنبا وقبيحا ومزجورا عنه ومتوعدا عليه: ويسمى احلرام 

 
: ضد املراد واحملبوب وهو اسم مفعول من فعل كره: هولغة قوله 

كرهت الشيء أكرهه كراهة وكراهية فهو شيء كريه ومكروه، والكريهة الشدة يف 
  :، قال الشاعر)2("احلرب

ــي   ــروه نفسـ ــى املكـ ــدامي علـ   وضـــريب هامـــة البطـــل املشـــيح       وإقـ
، وقال ابن "ما طلب الشارع الكف عن فعله طلبا غري حتم: ")3(واصطالحا

  ".ما ي عنه ي ترتيه: "، وقيل)4("وهو ما تركه خري من فعله: "قدامة
وقيده معظم الفقهاء بأن يكون بنهي خاص، فإن مل يكن بنهي خاص بل باألمر 

  tد أمر ندب فهو خالف األوىل، فترك حتية املسجد مكروه حلديث أيب قتادةبض
                                      

 .58الشرح الكبري للعبادي ص)1(
  .2/1639الصحاح للجوهري بلفظه  )2(
  .62: وشرح التنقيح ص 13-1/12واحملصول  1/296والبحر احمليط  91: أصول الفقه خلالف ص )3(
  .60الشرح الكبري للعبادي ص و 382/ 1وشرح خمتصر الروضة 44: روضة الناظر ص )4(
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وترك صالة . )1(»إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتني«: مرفوعا
  .)2(الضحى خالف األوىل

يعـين مـع قصـده     : وعرفه املصنف بالزمه فقال
الواجب واملندوب  : خرج بقولهفونيته

  .، وعلى هذا فهو ضد املندوب"احملظور"احلرام  : واملباح وبقوله
ويف هذا الرسم نظر فإن ترك املكروه إن كان بقصد التقرب : "قال ابن الفركاح

ك من ذلك القصد إىل اهللا تعاىل بتركه كان الثواب على ذلك القصد وإن جترد التر
هـو  : "مل يتعلق به ثواب كما تقدم يف ترك احلرام، فاألجود يف رسم املكروه أن يقـال 

  .)3("ما كان تركه راجحا على فعله يف نظر الشرع
  . )4("ما رجح تركه على فعله شرعا من غري ذم: "وقال القرايف
  .)5("الذي فعله خري من تركه من غري ذم يلحق بتركه: "وقال الغزايل

  :)6(ويطلق املكروه على أربعة أمور* 
  .ما ي عنه يا غري جازم وهو املقصود هنا -1
 سيئُه كَانَ ذَلك كُلُّ ﴿ :احلرام وهو ما ي عنه يا جازما ومنه قوله تعاىل -2

دنع كبا روهكْرأي حمرما ووقع ذلك يف عبارة  ]38:  آية اإلسراء سورة[﴾م
  .الشافعي ومالك

وهذا النوع أمهله األصوليون وإمنا ذكره : "قال الزركشي: ترك األوىل -3
  .)7("الفقهاء وهو واسطة بني الكراهة واإلباحة

                                      
  ).714(ومسلم ) 1163(البخاري )1(
  .297-1/296والبحر احمليط  50-1/49ونثر الورود  120 -1/119الضياء الالمع  )2(
   33: شرح ابن الفركاح ص )3(
  .1/283وخمتصر ابن احلاجب  62: شرح تنقيح الفصول ص )4(
  .53: املستصفى ص )5(
  .54-53: واملستصفى ص 1/296البحر احمليط  )6(
  .1/119والضياء الالمع  1/302البحر احمليط  )7(
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: قال rأنه   tما وقعت الشبهة يف حترميه حلديث النعمان بن بشري -4
  .)1(احلديث»  ...فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه«

 
  ".ما طلب الشارع الكف عنه  طلبا غري جازم"أي : كراهة شرعية وهي املقصودة هنا - أ

أكل    tلصهيب rكراهة إرشادية أي ملصلحة دنيوية مثل كراهية النيب  -ب
  .)2(التمر وهو أرمد

 
  : مث ذكر املصنف نوعني من احلكم الوضعي مها الصحيح والباطل فقال

       قوله : فعيل : وهو لغة
مبعىن فاعل من الصحة وهي السالمة من املرض أو العيب يف األجسام واستعماهلا 

  :هنا جماز، قال الشاعر
ــه  ــوم املـــرء مـــن ظلماتـ ــا      وليـــل يقـ ــون وعوره ــحيحات العي ــواء ص   س

 درهم صحيح وصحاح بفتح الصاد وضمها ضد الزائف،: "أو من قوهلم
  .)3(والصحيح الربيء من العيب

موافقة ذي الوجهني :"عند املتكلمني يف العبادات واملعامالت هي: واصطالحا
، وقوهلم ذي الوجهني أي ما حيتمل منه وجهي موافقة الشرع "الشرعي منهما

  وخمالفته إلخراج رد الودائع وحنوه مما ال حيتمل إال الصحة، 
، ويف "اإلجزاء وإسقاط القضاء: "وعند الفقهاء الصحة يف العبادات هي

كإباحة االستمتاع " ترتب األثر املقصود من العقد على العقد: "املعامالت هي
  . )4("باملنكوحة مثال

                                      
  ).1599(ومسلم ) 52(البخاري  )1(
  .الكتبة التسعة قال يف الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقاتعن ) 3443(انفرد به ابن ماجة  )2(
  .2/507واللسان  207: والقاموس ص 565: معجم مقاييس اللغة ص )3(
 1/145والضـياء الالمـع    42: ومذكرة الشـنقيطي ص  441/ 1وشرح خمتصر الروضة 1/16احملصول  )4(

  .61والشرح الكبري للعبادي ص 324-1/312والبحر احمليط 



 

 

23 

  .وهذا جامع" ترتب أثر مطلوب من فعل عليه: "أو الصحة هي
وهـو البلـوغ إىل    : وعرفه املصنف بتعريف الفقهاء فقال

ل االنتفاع يف البيع واالستمتاع يف النكاح، وأصله من نفوذ السـهم أي  املقصود كح
يف الشرع بأن يكون قد مجع مـا يعتـرب فيـه شـرعا      بلوغه إىل هدفه قوله 

عقدا كان أو عبادة، واالعتداد والنفوذ معنامها واحـد، لكـن االعتـداد يف العبـادات     
  :)1(والنفوذ يف املعامالت، قال يف املراقي

ــوجهني ــاق ذي الـــ ــني      وصـــــحة وفـــ ــدون مــ ــا بــ ــرع مطلقــ   للشــ
ــور  ــدى اجلمهـــ ــادة لـــ   أن يســـقط القضـــا مـــدى الـــدهور    ويف العبـــ

 
اسم : هو يف اللغة : مث بني املصنف نقيض الصحيح وهو الباطل فقال

ذهب : فاعل من البطل وهو ضد احلق، وبطل الشيء يبطل بطال وبطوال وبطالنا
فهو باطل مجعه أباطيل على غري القياس قاله سيبويه ويف التهذيب  ضياعا وخسرا

  :جيمع الباطل على بواطيل
ــل    ــال اهللا باط ــا خ ــيء م ــل ش ــل      أال ك ــة زائــ ــيم ال حمالــ ــل نعــ   وكــ

ومنه البطل ألنه يبطل دم األقران أو قوم، والباطل إبليس ألنه قائد أهل 
  .)2("الباطل، والبطالة أتباع اللهو واجلهالة

  ".خمالفة ذي الوجهني األمر الشرعي" :طالحا عند املتكلمنيواص
ما مل : "ويف املعامالت" ما مل جيز ومل يسقط القضاء: "وعند الفقهاء يف العبادات

  .)3("يترتب عليه أثره املقصود منه
: وعرفه املصنف بتعريف الفقهاء فقال      يعين يف

  .ين يف العباداتيع املعامالت 
                                      

  .1/61الورود  نثر )1(
  .870-869: والقاموس ص 1231/والصحاح ص 57-11/56لسان العرب  )2(
  .62والشرح الكبري للعبادي ص 56: وروضة الناظر ص 43: مذكرة الشنقيطي ص )3(
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" والباطل هو الفاسد عند اجلمهور، وعند احلنفية الباطل ما منع بأصله ووصفه
. )1(كبيع درهم بدرمهني" ما شرع بأصله ومنع بوصفه"كبيع اخلرتير والدم، والفاسد 

  : قال يف املراقي
  وهـــو الفســـاد عنـــد أهـــل الشـــان    وقابـــــل الصـــــحة بـــــالبطالن  
ــاد  ــان فالفســـ ــالف النعمـــ ــا    وخـــ ــتفاد   مــ ــف يســ ــه للوصــ   يــ

 

  :مل يذكر املصنف من أنواع خطاب الوضع إال الصحة والبطالن وإليك البقية
12 

  ".ما يتوصل به إىل غريه، واحلبل، وأسباب السماء مراقيها" )3(وهو لغة
الوصف الظاهر املنضـبط الـذي دل السـمع علـى كونـه معرفـا       : "واصطالحا

وهـو  " املوجب ال لذاته ولكن جبعل الشـرع إيـاه موجبـا   : "ل، وقي"للحكم الشرعي
ما يلزم من وجوده الوجود وال يلزم من عدمه وجود وال عدم : "اختيار الغزايل، وقيل

، كدلوك الشمس سببا لوجوب الصالة، ورؤية اهلالل سبب لوجوب الصـوم،  "لذاته
 .وكمال النصاب سبب لوجوب الزكاة

  :ويطلق السبب شرعا على أمور* 
إذا اجتمـع السـبب واملباشـرة غلبـت     : ما يقابل املباشرة ومنه قول الفقهاء -1

  .املباشرة كحفر البئر مع التردية
  .علة العلة كالرمي يسمى سببا للقتل -2

                                      
 1/94واإلحكـام لآلمـدي    324 -1/320والبحـر احملـيط    1/155والضياء الالمع  1/65نثر الورود  )1(

  .17-1/16واحملصول 
وشرح خمتصر الروضة  24: وإرشاد الفحول ص 55: وروضة الناظر ص 308-1/306بحر احمليط ال )2(

  425/ 1للطويف
  .89: القاموس ص )3(
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  .العلة بدون شرطها كالنصاب بدون احلول -3
  .العلة الشرعية -4

 
  .كزوال الشمس سبب للصالة: سبب وقيت -أ

  .كاملعصية سبب للعقوبة: سبب معنوي -ب
21 

 ]18:  آية حممد سورة[﴾أَشراطُها جاَء فَقَد﴿ :العالمة ومنه أشراط الساعة: لغة
.  

  ".هو الذي يلزم من انتفائه انتفاء املشروط: "واصطالحا
  .أي ما يلزم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته

 
  .كاحلياة للعلم فإا شرط له: عقلي -1
  .كدخول الدار لوقوع الطالق أو العتق املعلق عليه: لغوي -2
  .كالطهارة شرط للصالة: شرعي -3
  .كالغذاء للحيوان: العادي -4

 :)2(قال يف املراقي
ــبط     والزم مـــــن انتفـــــاء الشـــــرط     عـــدم مشـــروط لـــدى ذي الضـ
ــود الزم  ــبب وذا الوجــــــ   منــــه ومــــا يف ذاك شــــيء قــــائم    كســــــ
ــاح       واجتمـــــع اجلميـــــع يف النكـــــاح ــب للنجــ ــو اجلالــ ــا هــ   ومــ

                                      
-55: وروضـة النـاظر ص   1/58ورود ونثر ال 25: وإرشاد الفحول ص 310-1/309البحر احمليط  )1(

  .430/ 1وشرح خمتصر الروضة 56
  .59-1/58نثر الورود  )2(
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31 
هو ما يلزم من وجوده عـدم  : "واصطالحا" الكف عن الشيء : ")2(اإلمتناع لغة

  .ـ فهو عكس الشرط ـ كالدين مانع من الزكاة واألبوة مانعة من القصاص" احلكم
 

  .ابتداء النكاح واستمراره كالرضاع مينع: مانع لالبتداء واالستمرار -أ
  .كالعدة متنع ابتداء النكاح وكذلك الردة: مانع لالبتداء فقط -ب
  .كالكفر بالنسبة مللك الرقيق املسلم: مانع للدوام فقط -ج

 :قال يف املراقي
ــدم    ــيء العـ ــوده جيـ ــن وجـ ــا مـ ــم      مـ ــدام يعلـــ ــزوم يف انعـــ   وال لـــ
ــدوام ــع للــــــ ــانع مينــــــ ــام     مبــــــ ــر األقســــ ــدا أو آخــــ   االبتــــ

ــزاع أو ــى نــــ ــط علــــ ــاع      أول فقــــ ــترباء والرضــ ــالطول االســ   كــ

43 
:  آيـة  طـه  سـورة [﴾عزما لَه نجِد ولَم﴿ :لغة القصد املؤكد، ومنه: العزمية: أوال

كالصـلوات  " هي احلكم األصـلي السـامل موجبـه عـن املعـارض     : "وشرعا. ]115
  .امالتاخلمس من العبادات ومشروعية البيع من املع

اليسر والسهولة ومنه رخـص السـعر إذا تراجـع فسـهل     : لغة: الرخصة: ثانيا
وفيها ثالث لغات رخصة بضم الراء واخلاء، ورخصة بإسكان اخلاء، وخرصة ، الشراء

بتقدمي اخلاء حكاها الفارايب والظاهر أا مقلوبة من األوىل، وما شاع عنـد النـاس   
  :واصطالحا هي. سمن فتح اخلاء ال يؤيده مساع وال قيا

                                      
  .25وإرشاد الفحول  1/310والبحر احمليط  1/57رود نثر الو )1(
  . 688القاموس ص  )2(
ونثـر الـورود    58: وروضـة النـاظر ص   457/ 1وشرح خمتصـر الروضـة   332-1/325البحر احمليط  )3(

  .482-4754/.1وشرح الكوكب البن النجار 1/68
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  قاله الطويف" ما ثبت على خالف دليل شرعي ملعارض راجح" -
 .قاله الرازي" ما جاز فعله مع قيام املقتضي للمنع" - 

 .قاله القرايف" طلب الفعل السامل عن املانع املشتهر" - 

 .ابن احلاجب" املشروع لعذر مع قيام احملرم لوال العذر" - 
  :وهي نوعان

الوصف الـذي كـان عليـه كـالتلفظ بـالكفر بسـبب       تغري احلكم مع بقاء  -1
  .اإلكراه
  .سقوط احلظر واملؤاخذة مجيعا كأكل امليتة عند املخمصة -2

  .وتنقسم إىل واجبة ومندوبة ومباحة
 :قال يف املراقي

ــريا   ــم غـ ــة حكـ ــذر، والرخصـ ــررا     للعـ ــذر قــــ ــهولة لعــــ   إىل ســــ
ــلي   ــة األصـــ ــام علـــ ــع قيـــ ــنيب     مـــ ــة الـــــ ــا عزميـــــ   وغريهـــــ

51 
 

وهو فعل العبادة يف وقتها احملدد شرعا كفعـل صـالة الصـبح فيمـا بـني طلـوع       
  .الفجر وطلوع الشمس

 
وهي فعل العبادة بعد خروج وقتها املعني شـرعا، كقضـاء الصـبح بعـد طلـوع      

  .الشمس بسبب النوم مثال
 

  .ى كإعادة صالة الصبح اليت صالها بال وضوءفعل العبادة مرة أخر
                                      

  . 68-1/65، ونثر الورود 340- 1/332والبحر احمليط  58-57: روضة الناظر ص )1(
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 :قال يف املراقي
ــت عينــــا    ــادة بوقــ ــل العبــ   شــــرعا هلــــا باســــم األداء قرنــــا    فعــ
ــول     وكونــــه بفعــــل بعــــض حيصــــل ــو املعــ ــنص هــ ــد الــ   لعاضــ
ــاء      وقيـــــــل مـــــــا يف وقتـــــــه أداء ــا قضــ ــون خارجــ ــا يكــ   ومــ
ــرعا   ــن شـ ــدره مـ ــا قـ ــت مـ ــعا       والوقـ ــيقا موســ ــن مضــ ــن زمــ   مــ

ــا   ــده القضــ ــا وضــ ــداركا ملــ ــا     تــ ــد علمـ ــه قـ ــذي أوجبـ ــبق الـ   سـ
 :إىل قوله

ــاده  ــل، والعبـــ ــا يف النفـــ ــاده     وانتفيـــ ــا إعــ ــو خارجــ ــا لــ   تكريرهــ

 

1 
الواجـب واملنـدوب واحلـرام    : األحكام الشرعية التكليفيـة مخسـة وهـي   : األول

 .خالف األوىل: وزاده بعضهم بسادس هو" واملكروه واملباح
وهي الشروط واألسباب واملوانع والصحة : األحكام الشرعية الوضعية: والثاين

  .والفساد، وزاد بعضهم الرخصة والعزمية والقضاء واألداء واإلعادة
2 

: لغة أصله الثبوت واللزوم ومنه وجب البيع واحلق إذا ثبت ولـزم، واصـطالحا  
 ".حتما الزماهو ما طلب الشارع من املكلف فعله طلبا مت"

  .ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه : وعرفه املصنف بالزمه فقال

والواجب ينقسم حبسب فاعله إىل واجب على العني وواجـب علـى الكفايـة،    
وحبسب ذاته إىل واجب معني وواجب خمري، وحبسب وقته إىل واجب مضيق وواجب 

 .موسع

3 
مـا طلـب   : "مر دعاه وحثه عليـه؛ واصـطالحا  أصل الندب يف اللغة الطلب، وندبه أل
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 "هو الذي يكون فعله راجحا يف نظر الشرع: الشارع فعله طلبا غري جازم، وقيل

  ".ما يثاب على فعله وال يعاقب على تركه: "وعرفه املصنف بالزمه فقال
4 

لغة من أحبتك الشيء أي أحللته لك وأذنت لك فيـه، أو مـن باحـة الـدار أي     
: واصـطالحا . )1(ألن املباح موسع فيه، أو من باح مبعىن ظهر لوضـوح أمـره   ساحتها

، وعرفه املصنف )2("ما خري الشرع يف فعله أو تركه"أو " اإلذن يف الشيء فعال وتركا"
  ، "ما ال يثاب على فعله وال يعاقب على تركه: "بقوله

5 
باحـة، و احملظـور هـو    اسم مفعول من حظر، واحلظر احلجر وهو خالف اإل: لغة

وهو ما طلب الشارع الكف عـن فعلـه   : "احلرام وأصل احلرام لغة املنع، واصطالحا
  ."ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله: "وعرفه املصنف بأنه" طلبا جازما

6 
كرهت الشيء أكرهه كراهة وكراهية فهـو شـيء   : لغة اسم مفعول من فعل كره

ما طلب الشارع الكف عن فعله طلبا غري : "ب ، واصطالحاكريه ومكروه ضد احملبو
حتم وقيده معظم الفقهاء بأن يكون بنهي خاص، فإن مل يكن بنهي خاص بل باألمر 

   tبضد أمر ندب فهو خالف األوىل، فترك حتية املسجد مكـروه حلـديث أيب قتـادة   
رك صـالة  وتـ . )3(»إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتني«: مرفوعا

  .)4(الضحى خالف األوىل
   "هما يثاب على تركه وال يعاقب على فعل واملكروه: "وعرفه املصنف بالزمه فقال

                                      
 .44: واملصباح املنري ص 195: والقاموس ص 1/322الصحاح  )1(
وأصول الفقـه   92: وأصول الفقه خلالف ص 1/50ونثر الورود  1/11واحملصول  1/275البحر احمليط  )2(

  .51: للخضري بك ص
  ).714(ومسلم ) 1163(البخاري )3(
  .297-1/296احمليط  والبحر 50-1/49ونثر الورود  120 -1/119الضياء الالمع  )4(
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7 
وهو لغة فعيل مبعىن فاعل من الصحة وهي السالمة مـن املـرض أو العيـب يف    

  .األجسام واستعماهلا هنا جماز
موافقة ذي الوجهني : هي واصطالحا عند املتكلمني يف العبادات واملعامالت

وقوهلم ذي الوجهني أي ما حيتمل منه وجهي موافقة الشرع وخمالفته . الشرعي منهما
  . إلخراج رد الودائع وحنوه مما ال حيتمل إال الصحة

: ، ويف املعامالت هي"اإلجزاء وإسقاط القضاء: "وعند الفقهاء يف العبادات هي
  ".كإباحة االستمتاع باملنكوحة مثال" دترتب األثر املقصود من العقد على العق"

8 
: اسم فاعل من البطل وهو ضد احلق، واصطالحا عند املتكلمني: هو يف اللغة

 ".خمالفة ذي الوجهني األمر الشرعي"

ما مل : "ويف املعامالت" ما مل جيز ومل يسقط القضاء: "وعند الفقهاء يف العبادات
  ".يترتب عليه أثره املقصود منه

 

  ماهي األحكام الشرعية التكليفية؟ -1
 عرف الواجب لغة واصطالحا؟ وبني أنواعه ؟ -2
 ما هو املندوب؟ -3
 ما الفرق بني احملظور واملكروه؟ -4
 عرف الصحيح لغة واصطالحا؟ -5
 ما هو الباطل؟ -6
  .  ما الفرق بني الكراهية وخالف األوىل -7
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.  

 

  .املقارنة  بني الفقه والعلم -1
 .تعريف العلم -2
  .تعريف اجلهل -3

 

 
: بـن عمـر   الفقه الفهم، قـال أعـرايب لعيسـى   : "قال اجلوهري : قوله 

ووافقه الفيومي يف املصباح وابن سيده يف احملكم وابن . )1("شهدت عليك بالفقه
الفقه يف األصل الفهم واشتقاقه من الشق والفتح يقال : "األثري يف النهاية فقال

فقه الرجل بالكسر يفقه فقها إذا فهم وعلم وفقه بالضم يفقه إذا صـار فقيهـا   
الفركاح واحلطاب والرملـي والفخـر الـرازي     ، وتبعهم على ذلك ابن)2("عاملا

  .)3(وغريهم
الفقه بالكسر العلـم بالشـيء والفهـم لـه والفطنـة      : "وقال صاحب القاموس

، والغـزايل يف  )4(، وحنـوه البـن منظـور اإلفريقـي    "وغلب على علـم الـدين لشـرفه   

                                      
 .2/1637الصحاح  )1(
  .284: واملصباح املنري ص 523-13/522واللسان  3/465النهاية البن األثري  )2(
  ،25-24وقرة العني للحطاب ص  1/3احملصول للرازي  )3(
   13/522لسان العرب  )4(
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   .)2(واجلويين يف التلخيص)1(املستصفى والقرايف

ام الشـرعية العمليـة املكتسـبة مـن األدلـة      وهو العلـم باألحكـ  " :واصطالحا 
؛ وحنـوه  "هو بذل اهـود يف العلـم بأحكـام الشـريعة    : "، قال ابن قدامة"التفصيلية

معرفة األحكام الشرعية اليت طريقها : "للشريازي والقرايف والرازي والغزايل، أو هو
لـى أعياـا   العلم باألحكام الشرعية العملية املسـتدل ع : "، وقال الرازي"االجتهاد

 :، وقال يف املراقي)3("حبيث ال يعلم كوا من الدين ضرورة
ــام   ــم باألحكـ ــو العلـ ــه هـ   للشــــرع والعقــــل مناهــــا النــــامي    والفقـ
ــها مكتســـب  ــيل منـ ــة التفصـ     ...............................................................      أدلـ

أي أنه مبعناه االصطالحي أخص من العلم ألن العلم  : قوله
لعلم ميكـن أن يكـون فقهـا وميكـن أن     جنس والفقه نوع من أنواع ذلك اجلنس، فا

فللعلم أقسام كثرية والفقه واحـد  .... يكون توحيدا أو أصوال أو قرآنا أو سنة أو حنوا
  .منها، وبالتايل فكل فقيه عامل وليس كل عامل فقيها

مسي علما ألنه عالمة يهتدي ا العامل إىل مـا قـد جهلـه    : قال أبو بكر النقاش
  .ب بالطريقالناس وهو كالعلم املنصو

 
  .)4(لغة املعرفة، وعلمت الشيء أعلمه علما عرفته : مث عرف العلم فقال

  ")5(العلم هو تيقن الشيء على ما هو عليه:"واصطالحا قال ابن حزم 
هذا تعريف أيب : وعرفه املصنف بقوله 

  .)6(ه املصنفبكر الباقالين تبعه في
                                      

  21: وشرح تنقيح الفصول ص 5: املستصفى ص )1(
  .07: التلخيص ص )2(
  .1/36ونثر الورود  1/4واحملصول  319: ناظر صروضة ال )3(
  .1/52والبحر احمليط  1028: والقاموس ص 2/1468الصحاح  )4(
  .1/51اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم  )5(
  .25وقرة العني للحطاب ص  8التلخيص إلمام احلرمني ص انظر  )6(
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أي إدراك ما من شأنه أن يعلم موجودا كان أو معـدوما،   فقوله 
كإدراك اإلنسان حدوث ما سـوى   حمسوسا كان أو معقوال 

  .rاهللا، وعلمه بوحدانية اهللا، وبرسالة حممد 
  :واعترض على هذا التعريف

م مشتق من العلم، وال يعـرف املعلـوم إال بعـد    بأن فيه دورا ألن املعلو: أوال -
  .معرفة العلم

  .بأنه غري شامل لعلم اهللا ألنه ال يسمى معرفة ال لغة وال اصطالحا:وثانيا-
زائد ال حاجة إليـه ألن املعرفـة ال   ) على ما هو به يف الواقع(أن قوله : وثالثا -

  .تكون إال كذلك
ومعرفة ما وقـع عليـه العلـم حتصـيل     أن املعلوم ما وقع عليه العلم : ورابعا -

  .)1(حاصل وهو حمال 
  ".معرفة املعلوم على ما هو عليه: "وقال الشريازي

العلم عبارة عن صفة حيصل ا لنفس املتصف ا التمييز بـني  : "وقال اآلمدي
  ". حقائق املعاين الكلية حصوال ال يتطرق إليه نقيضه

: ، وقيـل "زوال اخلفـاء مـن املعلـوم   ": وقيل" إدراك الشيء على ما هو به: "وقيل
  .)2("العلم صفة راسخة يدرك ا الكليات واجلزئيات

 .)3("هو صفة مييز املتصف ـا متييـزا جازمـا مطابقـا     : " وقال عالء الدين املرداوي
  

العلم ال يدرك باحلد، " :الربهان"قال فخر الدين بن اخلطيب، وإمام احلرمني يف 
حلسني البصري وأبو احلسني بن اللبـان ضـروري إذ بـه يعـرف     وقال الرازي وأبو ا

األشياء فلو عرف العلم لوجب أن يعرف بغريه الستحالة تعريـف الشـيء بنفسـه    
                                      

  .72والشرح الكبري للعبادي ص   25قرة العني للحطاب ص )1(
التعريفـات ص  و 1/52والبحـر احملـيط    1/14واإلحكام لآلمدي 1/52احملصول و  95احلدود للباجي  )2(

130.  
 .1/61شرح الكوكب )3(
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 .)1(والغرض أن غريه متوقف عليه فيلزم الدور

 
نقيض العلم، ومنه أرض جمهـل أي ال يهتـدى فيهـا،    : وهو لغة : قوله

 :وأنشد سيبويه
ــفوة    ــفواء ص ــل ص ــق إال ك ــم يب ــني أرضــني جمهــل     فل   )2(بصــحراء تيــه ب

مغيـب حقيقـة   :" وقـال ابـن حـزم    " اجلهل انتفاء العلم باملقصود: "واصطالحا
أي إدراكه  : وعرفه املصنف بقوله  )3("العلم عن النفس

 املسـيح ابـن اهللا، وقـول    كقول النصارى أن اهللا ثالث ثالثة وأن
املعتزلة إن اهللا ال يرى يف اآلخرة، وبنحوه قال الباجي وابن السمعاين وأبو إسـحاق  

  .)4(الشريازي وغريمها،
  :واعلم أن اجلهل نوعان

كعدم علمنا مبـا يف أعمـاق األرض   " وهو عدم العلم بالشيء: "جهل بسيط -أ
  .وما يف األرحام وما يكون غدا

اعتقاد كون الشيء على أمر وذلك الشيء خبـالف مـا    وهو: "جهل مركب -ب
كاعتقاد املرجئة أن التلفظ بالشهادة مع عدم العمل كاف، ومسي مركبا ألنـه  " أعتقده

  .تركب من عدم علم مع اعتقاد غري مطابق
اجلهـل انتفـاء   : "واملصنف إمنا عرف اجلهل املركب فقط، وكان األوىل أن يقـول 

يدركه أصال فهو البسيط، وإن أدركه على خالف مـا هـو    ، فإن مل)5("العلم باملقصود
عليه فهو املركب، فمثال لو قلت هل الطهارة شـرط يف صـحة الصـالة؟ فقـال لـك      

فمن قال  ال أدري فجهله بسـيط،  . نعم: ال، وقال الثالث: ال أدري، وقال آخر: قائل
                                      

  .4: واللمع للشريازي ص 1/200والضياء الالمع  1/15واإلحكام لآلمدي  1/53انظر البحر احمليط  )1(
  .228: ومعجم مقاييس اللغة ص 130-11/129اللسان  )2(
 61./1إلحكام البن حزم ا )3(
  .1/72البحر احمليط و 98احلدود للباجي ص )4(
  .1/204هذا تعريف ابن السبكي انظر الضياء الالمع  )5(
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  .ال فجهله مركب، ومن قال نعم فهو العامل بذلك: ومن قال

 

﴾، أو تقُـولُ  ممـا  كَثريا نفْقَه ما شعيب يا قَالُوا﴿ : لغة الفهم قال تعاىل: الفقه -1
هـو العلـم   " :واصطالحا  .﴾تسبِيحهم تفْقَهونَ لَا ولَكن﴿: العلم والفهم قال تعاىل

  ". باألحكام الشرعية العملية املكتسبة من األدلة التفصيلية
 ".إدراك الشيء على ما هو به: "عرفة، واصطالحاامل: العلم لغة-2
  " .اجلهل انتفاء العلم باملقصود: "نقيض العلم، واصطالحا: لغة اجلهل -3

 :واجلهل نوعان

كعدم علمنا مبـا يف أعمـاق األرض ومـا    " عدم العلم بالشيء"وهو: جهل بسيط -أ
  .يكون غدا

شيء خبالف ما وهو اعتقاد كون الشيء على أمر وذلك ال: "جهل مركب -ب
كاعتقاد املرجئة أن التلفظ بالشهادة مع عدم العمل كاف، ومسي مركبا ألنه " أعتقده

  .تركب من عدم علم مع اعتقاد غري مطابق

 

  ما الفرق بني العلم والفقه ؟ -1
 عرف كال منهما لغة واصطالحا؟ -2
  ما هو حد اجلهل ؟ بني أنواعه؟ -3
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  .الفرق بني العلم الضروري والعلم املكتسب- 1
  .حد النظر - 2
  .تعريف اإلستدالل وبيان الدليل  - 3

 

 
مسي بذلك ألن اإلنسان يضطر إليه حبيث ال ميكنه دفعه عن  : قوله

االنتظار وتقليب احلدقة حنو املرئـي  : )1(ةوالنظر لغ نفسه لذلك فهو 
أي طلب الدليل واحلجـة،   ". الفكر املؤدي إىل علم أو ظن"ويف االصطالح 

  :وينقسم العلم الضروري إىل ثالثة أقسام
وهو العلم احلاصل بإحدى احلواس، لذلك قال املصـنف  : احلسي -أ

  أي احلاصل هرة الظا  السـمع والبصـر   : وهـي
  .والشم والذوق واللمس، فإنه حيصل مبجرد اإلحساس ا من غري نظر واستدالل

وهو ما يدرك ببديهة العقل مثل الواحد نصف االثنني، واألربعة : البديهي -ب
  .زوج النقسامها مبتساويني

                                      
  .220-5/215ولسان العرب  436: القاموس احمليط ص )1(
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ىل أن وهو إخبار مجع يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلـهم إ : التواتر -ج
  .)1("ومعجزاته rينتهي إىل حمسوس كتواتر القرآن وبعثة الرسول 

اسـم مفعـول مـن اكتسـب، والكسـب      : واملكتسب لغة قوله 
  .)2(الطلب والسعي يف طلب الرزق واملعيشة

ــه   ــنف بقول ــه املص ــطالحا عرف واص
طلـب الـدليل ليـؤدي    "ل مبعـىن الربهـان، ومعنـاه    واالستدالل استفعال مـن الـدلي  

فمؤدى النظر واالستدالل واحد مجع املصنف بينهما للتأكيد أو أنه جعـل  " املطلوب
  .النظر أعم من االستدالل

  .وقد يطلق االستدالل على ذكر الدليل وهذا هو املشهور عند الفقهاء
  .من نية فالوضوء حمتاج إىل نيةالوضوء عبادة وكل عبادة ال بد هلا : مثال العلم املكتسب

 
الرؤية : وهو لغة : وملا تقدم ذكر النظر والدليل عرفهما املصنف فقال

والفكر يف الشيء تقدره وتقيسه، واالنتظار، والقوم املتجاورون والتكهن واحلكم بني 
  .)3(القوم واإلعانة

ن السـبكي والزركشـي   قالـه ابـ  " الفكر املؤدي إىل علـم أو ظـن  : "واصطالحا
  .)4( واآلمدي واحمللي وحلولو وحممد األمني الشنقيطي وغريهم

يف الذهن ليتوصل ا إىل تصديقات )5(ترتيب تصديقات: "وقال الفخر الرازي
  .)6("أخرى

  .فإن كانت املقدمات يقينية أفاد العلم وإن كانت ظنية أفاد الظن
                                      

  .4: واللمع للشريازي ص 81- 80: وشرح الرملي للورقات ص 1/6واحملصول  96احلدود للباجي ص  )1(
  .1/215والصحاح  1/716سان العرب ل )2(
  .220-5/215ولسان العرب  436: القاموس احمليط ص )3(
  .13والتلخيص ص 1/71ونثر الورود  1/14واإلحكام لآلمدي  1/42والبحر احمليط  1/188الضياء الالمع ) 4(
نادا جازمـا أو  واملراد من التصديق إسناد الذهن أمـرا إىل أمـر بـالنفي أو اإلثبـات إسـ     : "قال الرازي )5(

  .1/7كذا يف احملصول ". ظاهرا
  .1/14واإلحكام لآلمدي  1/42البحر احمليط  و 1/7احملصول  )6(
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تها يف احملسوسات فإا تسـمى  والفكر حركة النفس يف املعقوالت، خبالف حرك
  .)1(ختيال

 أي حركة الـنفس يف املعقـوالت    : وعرف املصنف النظر بقوله
ليؤدي إىل علم أو ظن مبطلوب تصـديقي أو تصـوري فشـمل     الشيء 

  :التعريف النظر الصحيح القطعي والظين والفاسد، وشروط النظر ثالثة
  .امل اآللةأن يكون الناظر ك -أ

  .أن يكون نظره يف دليل ال يف شبهة -ب
  .)2(أن يستويف  الدليل ويرتبه  -ج

  :تعريف اإلستدالل وبيان الدليل
ليؤدي إىل مطلـوب   هو  : مث عرف االستدالل فقال

تصـديقي، فــالنظر أعــم مـن االســتدالل ألنــه يكـون بالتصــورات والتصــديقات،    
  .)3(بالتصديقات واالستدالل خاص

وهو لغة ما يستدل به فعيل مبعـىن فاعـل مـن     : مث عرف الدليل فقال
الداللة وهي اإلرشاد والدليل الدال وقد دله على الطريق يدله داللة ويثلث والفتح 

  .)5("األمارة يف الشيء: "وقال ابن فارس الدليل. )4(أوىل
  ".حبيث يفهم منه أمرفهم أمر من أمر، أو كون أمر : "واصطالحا 

هذا الرسم : "قال ابن الفركاح : وعرفه املصنف بقوله 
الذي ذكره للدليل يالئم كالم الفقهاء فإم يطلقون الدليل على ما أفادهم املطلوب 
سواء كان بطريق قطعي أو بطريق ظين، وهلذا يطلقون لفظ الدليل علـى الظـواهر   

يسة، وأما املتكلمون فـإم خيصـون اسـم الـدليل مبـا كـان قطعيـا،        واملؤوالت واألق
ويسمون ما أفاد الظن أمارة، خالفا أليب إسحاق الشريازي فلـم يفـرق بينـهما ورد    

                                      
  .28:وشرح احلطاب للورقات ص 1/71نثر الورود  )1(
  .5: اللمع للشريازي ص )2(
  .21: وإرشاد الفحول ص 28:شرح احلطاب للورقات ص )3(
  .900ص والقاموس   250-11/247لسان العرب  )4(
  .349: معجم مقاييس اللغة ص )5(
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على من قال بذلك، ووافقه الزركشي وأبو حامد وأبو الطيب وابن الصباغ و سليم 
  .)1(اين من احلنابلةالرازي والباجي من املالكية وأبو يعلى وابن عقيل والزغو

هو ما ميكن التوصل بصحيح النظـر فيـه إىل مطلـوب    "فالدليل عند املتكلمني 
الدليل كل أمر صح أن يتوصل بصحيح النظر فيـه إىل  : "، وقال إمام احلرمني"خربي

  .)2("علم ما ال يعلم باالضطرار وكذلك الداللة
يح النظـر فيـه إىل   وأما الدليل فهو الذي ميكن أن يتوصل بصح: "وقال الرازي

  .)3("العلم، وأما األمارة فهي ميكن أن يتوصل بصحيح النظر فيها إىل الظن
واملراد باخلربي ما يتضمن نسبة خربية جلملة فعلية أو امسية واحترز به من غـري  
اخلربي فإن املوصل إليه هو املعروف باملعرفـات وهـي احلـدود والرسـوم وال يكـون      

  .)4(مركبا الدليل عند األصوليني إال
قال إمام احلرمني ويسمى داللة ومسـتدال بـه وحجـة وسـلطانا     : أمساء الدليل* 

  .)5("وبرهانا وبيانا
  :ينقسم إىل عقلي حمض ومسعي حمض ومركب من األمرين: أقسامه* 
العـامل مؤلـف وكـل    : كقولنا يف الداللة على حدوث العـامل : العقلي احملض -أ

  .مؤلف حادث فيلزم عنه العامل حادث
  .كالنصوص من الكتاب والسنة واإلمجاع يف إثبات عذاب القرب: السمعي احملض - ب
النبيـذ مسـكر   : كقولنا يف الداللة على حتـرمي النبيـذ  : املركب من األمرين -ج

  .)6(النبيذ حرام: فيلزم منه" كل مسكر حرام: "rوكل مسكر حرام لقوله 

                                      
 5: واللمـع للشـريازي ص   77: شرح ابـن الفركـاح علـى الورقـات ص    و 103احلدود للباجي ص )1(

  .35-1/34والبحر احمليط 
  .10: التلخيص ص )2(
  .8و 7: احملصول ص )3(
  .1/13واإلحكام لآلمدي  1/35والبحر احمليط  71-1/70نثر الورود  )4(
  .1/35يط البحر احمل )5(
  .10: والتلخيص ص 14-1/13اإلحكام لآلمدي  )6(
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ن يضطر إليه حبيث ال ميكنه دفعـه  مسي بذلك ألن اإلنسا: لعلم الضروريا -1
، حنو ما يدرك باحلواس ومثل الواحد نصف ما ال يقع عن نظرعن نفسه لذلك فهو 

  .اإلثنني
وهو لغة اسم مفعـول مـن اكتسـب، والكسـب الطلـب      : العلم املكتسب -2

   ".املوقوف على النظر واالستداللالعلم هو : "والسعي ، واصطالحا

ويف االصـطالح  ة والفكر يف الشيء تقدره وتقيسـه،  الرؤي: وهو لغة: النظر - 3
  ".الفكر املؤدي إىل علم أو ظن"

  ".ليؤدي إىل مطلوب تصديقي طلب الدليلهو : "االستدالل - 4
فعيل مبعىن فاعل من الداللة وهي اإلرشاد، وقـال ابـن   : وهو لغة: الدليل - 5
مر، أو كون أمر حبيث فهم أمر من أ: "واصطالحا . األمارة يف الشيء: الدليل: فارس

  ".يفهم منه أمر
هو الذي يتوصل بصحيح النظر فيه إىل العلم، وأما األمـارة فهـي   : الدليل -6

  .اليت يتوصل بصحيح النظر فيها إىل الظن

 

  ما هو الفرق بني العلم الضروري والعلم املكتسب؟ -1
 .ما هو حد النظر؟ -2
 عرف كال من الدليل واإلستدالل؟ -3
 العلم الضروري؟ ما هي أقسام -4
  .ما الفرق بني األمارة والدليل؟ -5
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.  

 

  .حد الظن -1
  .تعريف الشك -2
 

 
على الشك فمن إطالقه على العلـم  هو لغة يطلق على العلم و قوله 

 ظَننت إِني﴿: وقوله  ]53:  آية الكهف سورة[﴾مواقعوها أَنهم فَظَنوا﴿: قوله تعاىل
 :وقول دريد بن الصمة.]20:  آية احلاقة سورة[﴾حسابِيه ملَاقٍ أَني

ــدجج     ــألفي م ــوا ب ــم ظن ــت هل ــي املســــرد      فقل ــرام يف الفارســ   ســ
  .وف عدوه باليقنيوإمنا خي

، )1("إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث: "ومن إطالقه مبعىن الشك احلديث
  .)2(أراد الشك

  ".هو االعتقاد الراجح مع احتمال النقيض: "واصطالحا
  هو االعتقاد الراجح من اعتقادي الطرفني قاله الزركشي، : "وقيل

ـ وقد تبـع يف    : وعرفه املصنف بقوله
ـ ويف هذا التعريف نظر فإن الظن ليس هو نفس التجويز وإمنـا    )3(ذلك الشريازي

                                      
  ).2563(ومسلم) 6064(البخاري  )1(
  .1581-2/1580والصحاح  275-11/272لسان العرب  )2(
 1/74والبحر احملـيط   1/190والضياء الالمع  122: تعريفات اجلرجاين صو 98 احلدود للباجي ص )3(

  .1/7ل واحملصو 1/73ونثر الورود  4: واللمع ص



 

 

42 

  .-بفتح الواو-هو الراجح من اوزين 
   

والطرف املرجوح املقابل له يقال له الوهم، مثال ذلك احتمال كذب العدل يف 
  .شهادته

ن أمارة وهلـذا وجـب العمـل    والظن طريق للحكم إذا كان ع: "قال الزركشي
خبرب الواحد وبشهادة الشاهدين وخرب املقومني والقيـاس وإن كانـت علـة األصـل     

  .)1("مظنونة
 

ضد اليقني قال العسكري : وهو يف اللغة : مث بني املصنف الشك بقوله
شككت الشيء إذا مجعته بشيء يدخل فيـه والشـك هـو اجتمـاع     : أصله من قوهلم

 :ئني يف الضمري قال الشاعرشي
ــا مبحــرم     فشـــككت بـــالرمح األصـــم ثيابـــه ــى القن   )2(لــيس الكــرمي عل

الوقوف بني شـيئني ال مييـل القلـب إىل    : "وقيل" ما استوى طرفاه: "واصطالحا
  .)3("تردد الذهن بني الطرفني: "وقيل" أحدمها

عند اوز : وعرفه املصنف بقوله
ال نفس التجويز وبنحو هذا  -بفتح الواو-وفيه مساحمة ألن الشك هو األمر اوز 

  .)4(عرفه أبو إسحاق الشريازي
وأحسن الشيخ سيد عبد اهللا بن احلاج إبراهيم يف بيان الوهم والشك والظـن  

 :فقال يف املراقي
ــدل      والــوهم والظــن وشــك مــا احتمــل  ــا اعتـ ــده أو مـ ــراجح أو ضـ   لـ

                                      
  .1/75البحر احمليط  )1(
  .1/77والبحر احمليط  2/1204الصحاح للجوهري  )2(
 1/73ونثر الورود  1/190والضياء الالمع  110: التعريفات للجرجاين صو  98 احلدود للباجي ص )3(

  .21: وإرشاد الفحول ص
  .5-4: اللمع ص )4(
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  .)1(فيه لف ونشر مرتب، وبنحو هذا التعريف قال ابن النجارو

فاعلم أن اتباع الوهم حرام، واتباع الظن : "قال العالمة حممد األمني الشنقيطي
يف العقائد حرام أيضا واتباعه يف الفروع العملية جائز إن مل مينع منه مـانع شـرعي   

مما قدم فيه النادر علـى  كالقضاء بشهادة عدل واحد إن غلب على الظن صدقه فهو 
  .)2("الغالب والشك ساقط االعتبار

فالظن فيه حكم حلصول الراجحيـة وال يقـدح فيـه احتمالـه     : "وقال الشوكاين
النقيض املرجوح، والوهم ال حكم فيه إلسـتحالة احلكـم بالنقيضـني ألن النقـيض     

هم لزم الذي هو متعلق الظن قد حكم به فلو حكم بنقيضه املرجوح وهو متعلق الو
احلكم ا مجيعا، والشك ال حكم فيه بواحد من الطرفني لتساوي الوقوع والالوقوع 
يف نظر العقل فلو حكم بواحد منهما لزم الترجيح بال مرجح ولو حكم ما مجيعا 

  .)3("لزم احلكم بالنقيضني

                                      
 1/74شرح الكوكب املنري  )1(
  .1/73نثر الورود  )2(
  .21: إرشاد الفحول ص )3(
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لغة يطلق على العلم وعلى الشك فمن إطالقه على العلـم قولـه   : الظن -1
ومن إطالقه مبعىن الشك ]  53: سورة الكهف آية [﴾مواقعوها أَنهم فَظَنوا﴿ :عاىلت

  .، أراد الشك"إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث: "احلديث
  ".هو االعتقاد الراجح مع احتمال النقيض: "واصطالحا

يف  والطرف املرجوح املقابل له يقال له الوهم، مثال ذلك احتمال كذب العدل
  .شهادته
شككت الشيء إذا مجعته : وهو يف اللغة ضد اليقني أصله من قوهلم: الشك -2

 .بشيء يدخل فيه والشك هو اجتماع شيئني يف الضمري

الوقوف بني شيئني ال مييل القلب إىل : وقيل" ما استوى طرفاه: "واصطالحا
  . "تردد الذهن بني الطرفني: "وقيل" أحدمها

  

 

  ن؟ما هو الظ -1
 عرف الشك لغة واصطالحا؟ -2
 ماهو مقابل الظن؟ -3
  مثل هلما؟ -4
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.  
 

  .تعريف  أصول الفقه  اللقيب -1
  عناوين أبواب أصول الفقه اليت سيبحثها املصنف -2
 

 
ه اإلضايف وما يتعلق به كاألحكـام الشـرعية،   ملا شرح املصنف معىن أصول الفق

والعلم وأنواعه واجلهل والنظر واالستدالل والظن والشك، بـني هنـا معـىن كلمـة     
يعين طـرق الفقـه املفضـية إليـه،      : أصول الفقه اللقيب فقال

 احترازا من التفصيلية وهي وظيفة الفقيه.  
الفقه اإلمجاليـة األدلـة الـيت ـا يتوصـل إىل إثبـات األحكـام         واملقصود بطرق

  .كالكتاب والسنة واإلمجاع والقياس
كتقدمي اخلاص على العام ومحل املطلـق علـى    : قوله

املقيد وتقدمي الناسخ على املنسوخ والنظر يف التعارض واالجتـهاد والتقليـد وبقـي    
  .واالجتهادعلى املصنف ذكر الترجيح 

علـم يبحـث يف أدلـة الفقـه اإلمجاليـة وكيفيـة       : "واألفضل يف تعريفه أن يقـال 
  ".االستفادة منها وحال املستفيد
دالئل الفقه اإلمجالية وقيـل معرفتـها،   : أصول الفقه: "وقال تاج الدين السبكي

  .)1("واألصويل العارف ا وطرق استفادا ومستفيدها
                                      

  .1/84الضياء الالمع  )1(
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وأما أصول الفقه فهي األدلة اليت يبىن عليها الفقه " :وقال أبو إسحاق الشريازي
  .)1("وما يتوصل ا إىل األدلة على سبيل اإلمجال

أصول الفقه عبارة عن أدلة هـذه األحكـام وعـن معرفـة وجـوه      : "وقال الغزايل
  .)2("داللتها على األحكام من حيث اجلملة ال من حيث التفصيل

الدالة عليه من حيث اجلملة ال من حيث  وأصول الفقه أدلته: "وقال ابن قدامة
  .)3("التفصيل

جمموع طرق الفقه من حيث أا على سـبيل اإلمجـال وكيفيـة    : "وقال الزركشي
  .)4("االستدالل وحالة املستدل ا

عبارة عن جمموع طرق الفقه على سبيل اإلمجـال وكيفيـة   : "وقال الفخر الرازي
  .)5("االستدالل ا

  :قال يف املراقي
ــ ــال أصــــ ــل اإلمجــــ ــال      وله دالئــــ ــد تــ ــرجيح قيــ ــرق التــ   وطــ

ــح    ــرط وض ــن ش ــهاد م ــا لإلجت   ويطلــق األصــل علــى مــا قــد رجــح    وم
  :عناوين أبواب أصول الفقه اليت سيبحثها املصنف

أي  :مث ذكر املصنف عناوين أبواب هذا الكتـاب فقـال  
  :اليت سيبحثها املصنف هي

 :مه املصنف حبسب ما يتركب منه وباعتبار مدلوله وباعتبار وقد قس
  ...استعماله

ما وفيه عرف األمر والنهي وبني من خياطب.  
حيث عرف العام وبني ألفاظه وعرف اخلاص وبني املخصصات. 

                                      
  .6: اللمع ص )1(
  .5: املستصفى ص )2(
  .13: روضة الناظر ص )3(
  .1/24البحر احمليط  )4(
  .1/4احملصول  )5(
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 وفيه عرف كال منهما. 
 كال منهما حيث بني. 
 وفيه بني أنواع األفعال وحكم كل منها وحكم التقرير. 
وفيه عرف النسخ وبني صوره املختلفة.  

 ....اجلمع ، النسخ، التخصيص: مث احلكم يف حالة التعارض بني األدلة 
 وفيه عرف اإلمجاع وبني حجيته وشروطه . 
 يث عرف اخلرب وبني أقسامه وحكم كل منها وصيغ األداءح. 
وفيه عرفه وبني أقسامه وشروط كل واحد من أركانه. 
 : بني اخلالف يف مسألة هل  األصل يف األشياء احلظر أم اإلباحة؟ 
حيث بني ما يقدم من األدلة حال تعارضها. 
 حيث عرف كال منهما وبني شروطهما. 
وفيه عرف االجتهاد والتقليد وبني أحكامهما. 

 

هو علم يبحث عن أدلة الفقه اإلمجالية وكيفيـة  : "تعريف أصول الفقه اللقيب-1
طرقـه علـى   ": أصول الفقـه ، وعرفه املصنف بقوله "االستفادة منها وحال املستفيد

  ."ل اإلمجال وكيفية االستدالل اسبي
أقسـام الكـالم، واألمـر    : اليت سيتكلم عنها املصنف هـي   أبواب أصول الفقه - 2

والناسـخ   ،والنهي، والعام واخلاص وامـل واملـبني، والـنص والظـاهر، واألفعـال     
وصـفة   ،واملنسوخ، واإلمجاع، واألخبار، والقياس، واحلظر واإلباحـة، وترتيـب األدلـة   

  .وأحكام اتهدين ،يت واملستفيتاملف

 

  عرف أصول الفقه ؟ -1
 ما هي األبواب اليت سيتناوهلا املصنف؟ -2
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.  

 

 .تعريف الكالم -1
  .أقل ما يتركب منه الكالم عند األصوليني-2

 

 
 )2(:وعنـد األصـوليني   )1(وهو لغة القـول  أي أنواع  : قوله

قـال أبـو   " ماتضمن كلمتني باإلسـناد "وقال الطويف " اللفظ املركب املفيد بالوضع"
، و قـال  "ملنتظم من احلروف املسموعة املتميزة املتواضع عليهـا الكالم هو ا: "احلسني

  " كل لفظ وضع ملعىن: "ابن احلاجب
 

 3(كلمتان مها(:  
  : وله أربعة صور هي) مجلة إمسية(  -أ

  .حنو زيد قائم: مبتدأ وخرب -1
  .أقائم الزيدان: ل سد مسد اخلرب حنومبتدأ وفاع -2

                                      
  .2/1491والصحاح  1042القاموس ص )1(
  .1/220وخمتصر ابن احلاجب  1/40احملصول و 1/547شرح خمتصر الروضة  )2(
  .1/222وخمتصر ابن احلاجب  1/41احملصول  )3(
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  .أمضروب الزيدان: مبتدأ ونائب فاعل سد مسد اخلرب حنو -3
  .هيهات العقيق: اسم فعل وفاعله حنو -4
  :وله صورتان) مجلة فعلية ( قوله  -ب
  .جاء الفتح: فعل وفاعل -1
  .نصر حممد: فعل ونائب فاعل -2
مل يقم، وما قام، ومل يعـدوا  : له بعض األصولينيميثل  قوله  -ج

الضمري املستتر لعدم ظهوره، واجلمهور على إنكاره، وأن اجلملة ليسـت مركبـة مـن    
الفعل واحلرف وإمنا هي من الفعل وفاعله وهو الضمري املستتر فإن التقدير مل يقـم  

  .)1(هو، واملقدر يف قوة امللفوظ املسموع
يا زيد، ذكـره اجلرجـاين وغـريه،    : ذلك يف النداء حنوو قوله  -د

وعند النحاة ومجهور األصوليني أن هذا مركب من فعل واسم ألن تقـديره أدعـو أو   
أنادي زيدا فالفعل احملذوف يف حكم امللفوظ السـتحظاره عنـد النطـق مـع توقـف      

  .)2(اإلسناد التام للكالم عليه
هور األصوليني كلمتان، وعنـد بعـض   فالصحيح أن أقل الكالم عند النحاة ومج 

  .)3(األصوليني كلمة واحدة

 

قالـه ابـن   " كل لفظ وضع ملعىن"القول وعند األصوليني : وهو لغة: الكالم -1
  "اللفظ املركب املفيد بالوضع"احلاجب أو هو 

  :أقل الكالم عند األصوليني  -2
  .حنو زيد قائم: مبتدأ وخرب -: مثل: امسان-أ

  .هيهات العقيق: عل وفاعله حنواسم ف -
                                      

   .50وحاشية الدمياطي على شرح احمللي ص  32شرح احلطاب ص ) 1(
  .50وحاشية الدمياطي ص  7: مع للشريازي صاللو 1/550شرح خمتصرالروضة للطويف )2(
  .1/41واحملصول  1/61وحاشية الصبان  34-1/33أوضح املسالك بتحقيق هبود  )3(
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  :فعل واسم وله صورتان -ب
  .جاء الفتح: فعل وفاعل -1
  .نصر حممد: فعل ونائب فاعل -2
مل يقم، وما قام، ومل يعـدوا الضـمري   : فعل وحرف ميثل له بعض األصوليني -ج

  .املستتر لعدم ظهوره، والنحاة ومجهور األصوليني على أن هذا فعل واسم
يـا زيـد، ذكـره اجلرجـاين وغـريه، وعنـد       : ذلك يف النداء حنوو: اسم وحرف -د

النحاة ومجهور األصوليني أن هذا مركب من فعل واسم ألن تقديره أدعـو أو أنـادي   
  .زيدا

  .فالصحيح أن أقل ما يتركب منه الكالم امسان أو فعل واسم

 

  ؟.عرف الكالم لغة واصطالحا -1
 ماهو أقل الكالم عند األصوليني؟ -2
  ي صور ذلك؟ماه -3
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.  

 
  .انقسام الكالم إىل أمر وي وخرب واستخبار-1
  .وانقسامه إىل متن وعرض وقسم -2
 

عدة أقسـام   باعتبار مدلوله  عند األصوليني  قوله 
ــا ــع االســتعالء  : : أمهه ــل )1(وهــو طلــب حصــول الفعــل م ــوا﴿: مث يمأَق 
فـإن كـان طلـب حصـول الفعـل مـع اخنفـاض        . ]72:  آية األنعام سورة[﴾الصلَاةَ

:  آيـة  نـوح  سـورة [﴾ولوالدي لي اغْفر رب﴿: والسؤال مثل)2(وخضوع فهو الدعاء
راجـع معـي   : مثل قول التلميذ لصاحبه)3(، وعند إظهار املساواة فهو االلتماس]28

  .الدرس
  ــاين ــع       :والث ــل م ــن الفع ــاع ع ــف أي االمتن ــب الك ــو طل وه

  .]121:  آية األنعام[ ﴾علَيه اللَّه اسم يذْكَرِ لَم مما تأْكُلُوا ولَا﴿: مثل)4(االستعالء
 الثالث :ومثل)5(وهو ما احتمل الصدق والكذب كزيد قائم ،:  

                                      
  .1/66 للرازي احملصول )1(
  .1/66صول احمل )2(
  .17: وشرح القويسين ص 1/66احملصول  )3(
  .1/66صول احمل )4(
  .17: شرح القويسين ص )5(
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ــيب   ــا صــ ــام لنــ ــغ الفطــ ــاجدينا       إذا بلــ ــابر ســ ــه اجلبــ ــر لــ   ختــ

 الرابع   أي االستفهام وهو طلب حصول صورة الشيء يف الذهن
:  آية عمران آل سورة[﴾هذَا لَك أَنى مريم يا ﴿: ، ومثاله)1(ملن هذا الكتاب؟ : مثل
37[.  

 وهو ما ال حيتمل الصدق والكذب، ) التنبيه(الكالم أي اإلنشاء
  :) :)2فيشمل التمين والترجي والقسم والنداء وحنو ذلك

 ا﴿: وهو طلب حصول ما هو مستحيل أو يصعب، ومثالهنِـي  يتلَي  ـتكُن 
مهعم ا فَأَفُوززا فَويمظ73:  آية النساء سورة[﴾ع[.  
 أْكُلُونَ أَلَا ﴿: وهو الطلب برفق ومثاله91:  آية الصافات[ ﴾ت[ .  
  )لَـى  قُـلْ  ﴿: وهو تأكيد الكالم بأحد حروف القسم، مثالـه ) احللفب 
  .]7:  آية التغابن سورة[﴾ لَتبعثُن وربي

 
  :الكالم عند األصوليني ينقسم باعتبار مدلوله إىل -1

  .﴾الصلَاةَ أَقيموا﴿: وهو طلب حصول الفعل مع االستعالء مثل: أمر-ا
 ولَـا ﴿: وهو طلب الكف أي االمتناع عن الفعل مع االستعالء مثـل : ي -ب

  .﴾علَيه اللَّه اسم يذْكَرِ لَم مما تأْكُلُوا

  .وهو ما احتمل الصدق والكذب كزيد قائم: خرب -ج 
مـن  : ستفهام وهو طلب حصول صورة شيء يف الذهن مثلأي اال: استخبار-د

  هذا الولد؟ وما هذا احليوان؟
  :عند األصوليني إىل ) اإلنشاء(وينقسم الكالم  -2

 كُنت لَيتنِي يا﴿: وهو طلب حصول ما هو مستحيل أو يصعب، ومثاله: متن -أ 
مهعم ا فَأَفُوززا فَويمظع﴾. 

                                      
  .1/65والبحر احمليط  1/66احملصول و 50حاشية الدمياطي ص )1(
  .51-50وحاشية الدمياطي على شرح احمللي ص 32شرح احلطاب ص  و 67 /1احملصول  )2(
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﴾تأْكُلُونَ أَلَا ﴿: ومثاله وهو الطلب برفق: عرض -ب  
 وربـي  بلَـى  قُـلْ  ﴿: وهو تأكيد الكالم بأحد حروف القسم، مثالـه : قسم  -ج
ثُنعبلَت﴾.  

 

 ما الفرق بني اخلرب واإلستخبار؟ - 1
  ما هو األمر؟ -1
 عرف النهي؟  -2
 .ما الفرق بني التمين والعرض؟ -3
 عرف القسم؟ -4
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﴿ سلَي هثْلٌء كَمي11:  آية الشورى سورة[﴾ش[
﴿ِأَلاسةَ وي82:  آيـة  يوسف سورة[﴾الْقَر[ 

﴿اــد ــد راجِ  أَنْ يرِي
قَضن77:  آية الكهف سورة[﴾ي[(.  

 
  .تعريف احلقيقة -1
 .شرعية وعرفية ولغوية: تقسيمها إىل  -2
 .تعريف ااز -3
  .جماز بالزيادة أو النقص أو النقل أو اإلستعارة: تقسيمه إىل  -4
 
الكـالم  وهو باعتبـار اسـتعماله    : قوله
 مث قدم الكالم على احلقيقة.  

 
مشتقة من احلق الذي هو الثابت ألنه يقابـل   )1(وهي لغة: : فقال 

 علَـى  الْعـذَابِ  كَلمـةُ  حقَّت ولَكن﴿ :الباطل أو مبعىن الواجب الالزم كقوله تعاىل
                                      

: والقـاموس ص  244: ومعجم مقاييس اللغـة ص  2/1112والصحاح  52- 10/49لسان العرب  )1(
واألحكـام لآلمـدي    1/143ونثر الورود  41-40: وتنقيح الفصول ص 2/152، والبحر احمليط 787

1/25.  
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رِين71:  آية الزمر سورة[﴾الْكَاف[  وجبت و أي :﴿يققلَ حع ﴾ي]األعـراف  سورة 
واحلقيقة فعيلة إما مبعىن فاعل فيكون معناها الثابتـة ،  . أي واجب علي ]105:  آية

للنقـل مـن الوصـفية إىل    " احلقيقـة "أو مفعول فيكون معناها املثبتة، والتاء يف لفـظ  
  .)1(االمسية

: صنف بقوله، وعرفه امل)2("اللفظ املستعمل يف وضع أول: "واصطالحا 
      والوضع جعل اللفظ دليال على املعىن، وهذا على

مذهب من أنكر ما سوى احلقيقة اللغوية كالقاضي أيب بكر وابن القشريي وعليه 
فاأللفاظ الشرعية كالصالة والصوم والعرفية كالدابة جماز من احلقائق اللغوية، 

  . ز فإنه ليس مبوضوعوخرج بقيد الوضع اا
فهذا : مث ذكر التعريف الثاين فقال

مذهب اجلمهور وهويشمل احلقيقة الشرعية والعرفية واللغوية، أي أن كل لفظ استعمل 
فيما اصطلح عليه يف التخاطب فهو حقيقة فإن كان التخاطب باصطالح الشرع كانت 

ة كالصالة حقيقة يف األفعال املخصوصة جماز يف الدعاء، وإن كان التخاطب حقيقة شرعي
وإن كان التخاطب باصطالح العرف كانت الدابة . باصطالح اللغة فاألمر بالعكس

  .حقيقة يف ذوات األربع جماز يف كل ما يدب على األرض
احلقيقة كل لفظ يستعمل فيما وضع له من غري : "قال أبو إسحاق الشريازي

   )3("ما استعمل فيما اصطلح على التخاطب به: "وقيل" قلن
هي اللفظ املستعمل فيما وضع له أوال يف االصطالح الذي به : "وقال اآلمدي

اللفظة املستعملة فيما وضعت له يف العرف الذي وقع : "وقال القرايف. )4("التخاطب
  .)5("به التخاطب

                                      
فإن العرب إذا وصفت بفعيل مؤنثا ونطقت باملوصوف حذفت التاء اكتفاء بتأنيث املوصوف فيقولـون   )1(

حذفوا املوصوف أثبتوا التاء مـع االسـم فيقولـون رأيـت قتيلـة بـين فـالن         امرأة قتيل وشاة نطيح فإن
  .41: انظر تنقيح الفصول ص. ونطيحتهم لعدم ما يدل على التأنيث

ابـن  خمتصر  و 1/149وشرح الكوكب املنري  1/484وشرح خمتصر الروضة  156تقريب الوصول ص )2(
  .1/232 احلاجب

  .49-48: وإرشاد الفحول ص 8: اللمع ص )3(
  .1/26اإلحكام لآلمدي و 1/442الضياء الالمع  )4(
  .41-40: تنقيح الفصول ص )5(
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اسم مكان العبور يقال جزت الدار : )1(وهو لغة : مث ثىن بااز فقال

  .إذا عربا، أو زمانه أو مصدره فإن مفعل يصلح هلذه الثالثة
هو اللفظ املستعمل يف غري ما وضع له لعالقة بينهما مع قرينة : "واصطالحا

  .)2("صارفة عن قصد املعىن األصلي
  .)3("ة بينهمااللفظ املستعمل يف غري ما وضع له لعالق: "وقال القرايف

  .)4("ما نقل عما وضع له وقل التخاطب به: "وقال أبو إسحاق الشريازي
املستعمل غري وضع أول على وجه يصح والبد من : "وقال ابن احلاجب

  .)6("اللفظ املستعمل بوضع ثان لعالقة: "، وقال السبكي)5("العالقة
ل يف غري ما وضع هو اللفظ املتواضع على استعماله أو املستعم: "وقال اآلمدي

  .)7("له أوال يف االصطالح الذي به املخاطبة ملا بينهما من التعلق
  .)8("ما استعملته العرب يف غري موضوعه: "وقال الغزايل

: وعرفه املصنف بقوله    از مقابالواعلم أنه ملا كان ا ،
قيقة، فعلى تعريف احلقيقة للحقيقة فال بد أن يكون له تعريفان مقابالن لتعريف احل

أي  أي اللفظ الذي  األول يكون تعريف ااز ما قاله املصنف وهو 
  .أي ما وضع له تعدي 

ما استعمل يف غري ما اصطلح : "وأما على التعريف الثاين للحقيقة فااز هو
                                        .)9("عليه من املخاطبة

  .456: والقاموس ص 1/694الصحاح  )1(
  .1/147نثر الورود  )2(
  .41: تنقيح الفصول صو 156تقريب الوصول ص )3(
  .8: اللمع ص )4(
  .1/233خمتصر منتهى السؤل  )5(
  .1/447الضياء الالمع  )6(
  .1/26 لآلمدي ماإلحكا )7(
  .186: املستصفى ص )8(
  .53: شرح احمللي للورقات مع حاشية الدمياطي، ص )9(
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ما "على تعريفها الثاين أي  : اع احلقيقة فقالمث بني املصنف أنو

تنقسم إىل ثالثة أقسام ألا " استعمل فيما اصطلح عليه من املخاطبة  
اللفظ املستعمل فيما وضع له أوال يف اللغة كاألسد للحيوان املفترس : "وهي

  .ة اللغوية، وال خالف يف إثبات احلقيق)1("والبحر للماء الكثري املاحل
مث بني القسم الثاين بقوله   اليت استفيد وضعها للمعىن : "وهي

سواء كان اللفظ واملعىن جمهولني عند أهل اللغة أو كانا معلومني " من جهة الشرع
  .)2(لكنهم مل يضعوا ذلك االسم لذلك املعىن أو كان أحدمها جمهوال واآلخر معلوما

مهور وهو الراجح ونفاها القاضي أبو بكر الباقالين وقد أثبت هذه احلقيقة اجل
والرازي وأبو نصر بن القشريي واعتربوها جمازات لغوية غلبت يف معاين الشرع 

  .، وقد رد الرازي بقوة على اجلمهور )3(لكثرة دوراا على ألسنة أهل الشرع
  :وتنقسم احلقيقة الشرعية إىل أربعة أقسام

علومني ألهل اللغة لكنهم مل يضعوا ذلك االسم أن يكون اللفظ واملعىن م - أ
  .لذلك املعىن كلفظ الرمحن هللا تعاىل

  .أن يكونا غري معلومني هلم كاحلروف املقطعة يف أوائل السور -ب
  .أن يكون اللفظ معلوما هلم واملعىن غري معلوم كلفظ الصالة والصوم -ج
  .ثل لفظ األب للكألأن يكون اللفظ غري معلوم هلم واملعىن معروف عندهم م - د

  :واحلقيقة الشرعية نوعان 
وهو ما كان موضوعا لغة ملعىن مث نقله الشرع عنه إىل معىن ثان : منقول - أ

  .لعالقة بينهما كالصالة
                                        .)4(وهو ما وضع ابتداء من غري نقل من اللغة كاإلميان: مرجتل -ب

  .1/144ونثر الورود  41: وتنقيح الفصول ص 1/25اإلحكام لآلمدي  )1(
  .2/158والبحر احمليط  49: وإرشاد الفحول ص 26- 1/25واإلحكام لآلمدي  1/446الضياء الالمع ) 2(
-1/102واحملصـول   49: وإرشـاد الفحـول ص   164، 2/159والبحر احمليط  1/443الضياء الالمع  )3(

  .1/151وشرح الكوكب  1/491وشرح خمتصر الروضة  114
  .1/132وشرح التلويح على التوضيح  1/446والضياء الالمع  2/159البحر احمليط  )4(
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مث بني املصنف قسم احلقيقة الثالث بقوله    خيص وهي أن
االستعمال عرفا بعض ما دل عليه اللفظ لغة، كالدابة يف اللغة لكل ما يدب ويف 
العرف لذوات األربع وعند أهل مصر تقصر على احلمار وعند أهل العراق على 

  .الفرس فهذه احلقيقة العرفية العامة
وأما اخلاصة فهي اليت ختتص ببعض الطوائف مثل اجلوهر والعرض للمتكلمني 

  .)1(املفعول للنحاة، والسبب والوتد للعروضينيوالفاعل و
وال خالف يف إمكان العرفية وأما الوقوع فال نزاع يف وجود اخلاصة وعند عامة 

  .)2(أهل العلم أن العامة موجودة أيضا حىت نفى بعضهم اخلالف فيها 
 

: مث بني أنواع ااز بقوله         
.  

  :)3(علم أن ااز ينقسم إىل قسمنيا: متهيد
أو هو ". وهو الذي وقع فيه التجوز باعتبار اإلسناد"ااز العقلي واحلكمي - أ

 سورة[﴾الذُّلِّ جناح لَهما واخفض﴿ :إسناد الفعل إىل من مل يفعله ظاهرا مثل
أنبت : وحنو )4("الرجل والديه ى أن يلعن: "وحديث ،]24:  آية اإلسراء

  .الربيع البقل، وهو الذي يبحثه علماء البالغة
وهو الذي يقع فيه التجوز يف مفردات األلفاظ أو ): اللفظي(ااز اللغوي  -ب

تركيبها كإطالق األسد على الرجل الشجاع وهو الذي يبحثه األصويل، وينقسم 
  .)5(ااز اللغوي إىل قسمني مفرد ومركب

                                      
والبحر احملـيط   1/144ونثر الورود  1/25واإلحكام  42: تنقيح الفصول صو 1/150شرح الكوكب  )1(

2/156.  
  .157-2/156البحر احمليط  )2(
  .103-1/102واحملصول  2/214البحر احمليط  )3(
  )90(ومسلم ) 5973(البخاري  )4(
  .1/116احملصول  )5(
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  :ذكر املصنف بعض أنواع ااز املفرد فقال وقد
 :النوع األول     ﴿سلَي هثْلٌء كَميسورة[﴾ش 

 ]11:  آية الشورى   
1(وفيه نظر من وجوه(:  

 بشـريٍ  من جاَءنا ما﴿ :يف قوله " من"ي للتوكيد مثل هذه الكاف تسمى صلة وه -أ
وهلذا ملا أراد اهللا تعاىل :" قال الراغب األصبهاين. ]19:  آية املائدة سورة[﴾ نذيرٍ ولَا

وأما  ﴾شيٌء كَمثْله لَيس﴿ :نفي التشبيه من كل وجه خصه ـ يعين مثل ـ بالذكرفقال
ذلـك لتأكيـد النفـي تنبيهـا علـى أنـه ال يصـح         اجلمع بني الكاف ومثل فقد قيـل 

  " )2(استعمال املثل والكاف فنفى بليس األمرين مجيعا

:  آيـة  البقـرة  سورة[﴾ كَالْحجارة فَهِي﴿: أو هذه الكاف مبعىن مثل كقوله تعاىل-ب
  .فيكون املعىن ليس مثل مثله شيء وهذا أبلغ يف نفي املثل عنه تعاىل ،]74

إا ليست زائدة وال يلزم ااز املذكور جلـواز  " )3(لسعد التفتزاينقال العالمة ا -ج
  .")4(سلب الشيء عن املعدوم كسلب الكتابة عن زيد املعدوم

مبعىن عني الشيء وعليه يكون املعىن ليس كاهللا تعاىل شيء قال العالمة " مثل"أن  -د
ذا على قصد املبالغة مثلك ال يفعل ك: املراد من مثله ذاته كما يف قوهلم: "البيضاوي

  .)5("يف نفيه عنه فإنه إذا نفى عمن يناسبه ويسده مسده كان نفيه عنه أوىل
وقـال   ﴾الْمتقُونَ وعد الَّتي الْجنة مثَلُ﴿ :مبعىن صفة كقوله تعـاىل " مثل"أن  -هـ 

ل وقيـل املثـ  :" ، وقال الراغب")6(وهو أوىل من القول بزيادا: "صاحب البدر املنري
                                      

  .174-170/ 1شرح الكوكب  )1(
  .482مفردات القرآن ص  )2(
 .1/128شرح التلويح على التصريح للسعد التفتزاين  )3(
 .55: احمللي للورقات مع حاشية الدمياطي ص شرح )4(
 .155: شرح الورقات للعبادي ص )5(
  .1/172شرح الكوكب املنري )6(
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ههنا مبعىن الصفة واملعىن ليس كصفته صفة تنبيها على أنـه وإن وصـف بكـثري ممـا     
  " )1(يوصف به البشر فليس تلك الصفات له على حسب ما يستعمل يف البشر

 واسـأَلِ ﴿: مث بني املصنف النوع الثاين بقولـه 
  :وفيه نظر من وجوه.  ]82:  آية يوسف سورة[﴾الْقَريةَ

 سورة[﴾ أَهلَكْناهم الْقُرى وتلْك﴿ :املقصود بالقرية أهلها حقيقة قال تعاىل - أ
 من قُوةً أَشد هي قَرية من وكَأَين﴿ :ومل يقل أهلكتها وقوله تعاىل ]59:  آية الكهف
كتيي قَرالَّت كتجرأَخ اهلَكْنأَه13:  آية حممد سورة[﴾م[.  

ولو سلمنا أن املقصود بالقرية غري أهلها جلاز ذلك معجـزة لـنيب اهللا يعقـوب     -ب
  .عليه السالم

حيتمل أن املراد بالقرية أهلها من باب إطالق احملل على احلال فـال يكـون فيـه     -ج
  .)2(نقصان

احـد فـإذا   بل القريـة موضـوعة للجماعـة السـاكنني مبكـان و     : "قال ابن القيم -د
أطلقت تناولت الساكن واملسكن، وإذا قيدت بتركيـب خـاص واسـتعمال خـاص     

ــةً مثَلًــا اللَّــه وضــرب﴿: كانــت فيمــا قيــدت بــه فقولــه تعــاىل  يقَر ــت ــةً كَان نَآم 
حقيقة يف الساكن، وكذلك لفظة القرية يف عامة  ]112:  آية النحل سورة[﴾مطْمئنةً
ا الساكن فتأمله، وقد يراد ا املسكن خاصة فيكون يف السياق إمنا يراد  )3(القرآن

 سـورة [﴾عروشها علَى خاوِيةٌ وهي قَرية علَى مر كَالَّذي أَو﴿ :ما يعينه كقوله تعاىل
أي ساقطة على سقوفها، وهذا التركيب يعطي املراد، فدعوى أن  ]259:  آية البقرة

 سـورة [﴾ ورسله ربها أَمرِ عن عتت قَرية من وكَأَين﴿ :ههذا حقيقة القرية وأن قول
وحنوه جماز حتكم بارد ال معـىن لـه وهـو بالضـد أوىل إذ قـد اطـرد        ]8:  آية الطالق

استعمال القرية إىل الساكن وحقيقة األمر أن اللفظـة موضـوعة للسـاكن باعتبـار     
  .)4("رادان معا فال جماز ههنا وال حذفاملسكن مث قد يقصد هذا دون هذا وقد ي

                                      
  .482مفردات القرآن ص  )1(
 .55: حاشية الدمياطي ص )2(
 . موضعا 58عددها يف القرآن  )3(
 .   463-462: خمتصر الصواعق املرسلة ص )4(
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هـو اـاز    النوع الثالـث مـن أنـواع     : مث بني املصنف النوع الثالث بقوله
     واعلم أن هذا ليس قسيما لألنواع األخرى اليت ذكر، بل كلـها مـن جمـاز

له املصـنف  مث مثل . النقل ألنه هو حتويل اللفظ عن معناه املوضوع له إىل معىن آخر
 )1(وهو يف اللغة املطمئن من األرض الواسع مثل إطالق لفظ  بقوله 
يعين العذرة، نقل إليه عن حقيقتـه، وهـي املكـان     وجمازا 

املطمئن، حبيث ال يتبادر منه عرفا إال اخلارج من اإلنسان، وهذا يدل على أنه صـار  
  .)2(ينايف كونه يف اللغة جمازا عن العذرة عالقته ااورةحقيقة عرفية، وهذا ال 

أي  النوع الرابع من أنـواع هـو    : مث بني النوع األخري بقوله
 سـورة [﴾ يـنقَض  أَنْ يرِيـد  جِـدارا  ﴿ااز الذي عالقته املشـاة،  

ادة السقوط اليت هي من صفات احلـي  أي يسقط فشبه ميله بإر) ]77:  آية الكهف
  .)3(دون اجلماد وااز املبين على التشبيه يسمى استعارة

  :)4(وأسباب ااز هي
  .كقوله سالم على الس العايل: التعظيم -1
  .]6:  آية املائدة سورة[﴾  الْغائط من منكُم أَحد جاَء أَو ﴿: حنو: التحقري -2
  .]4:  آية مرمي[ ﴾ شيبا الرأْس واشتعلَ﴿: ن العبارة على اإلجياز مثلاملبالغة يف بيا - 3
ــة(تقــدمي املعقــول يف صــورة احملســوس  -4 : كقولــه تعــاىل): االســتعارة التخييلي
﴿ضفاخا وملَه احنالذُّلِّ ج نم ةمح24:  آية اإلسراء[ ﴾ الر[  
أيت أسدا على فرسه، فإنه أبلغ يف الداللة على ر: زيادة بيان احلالة املذكورة، حنو -5

  .الشجاعة
تكثري الفصاحة، ألن فهم املعىن منه يتوقف على قرينـة، لـذلك ال بـد لـه مـن       -6

  .حركة الذهن
  .أن ال يكون للمعىن الذي عرب عنه بااز لفظ حقيقي -7

                                      
 1/894الصحاح للجوهري  )1(
 .164-163: وشرح العبادي للورقات ص 56: ية الدمياطي على احمللي صحاش )2(
 .165-163: ادي صشرح العب  )3(
 .1/155وشرح الكوكب  189 /2البحر احمليط  )4(
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1 
صود، ملـا فيـه مـن التعقيـد     وهو ما كان غري مفيد للمق: ااز املمنوع إمجاعا -أ

رأيت أسدا يرمي تريد رجال أخبر، مع أن : املعنوي املانع من فهم املراد، كما لو قلت
  :األسد أخبر، لكن استعارته للرجل األخبر ليس معروفا عند العرب، قال يف املراقي

ــيس باملفيــــد    ــا لــ ــا مــ ــد     ثانيهمــ ــال بالتعقيــــ ــع االنتقــــ   ملنــــ
وهو ما كان له حممل واحد، وكانت عالقته : صولينيااز اجلائز باتفاق األ -ب

رأيت أسدا يرمي، فمحمل هـذا الكـالم واحـد، وهـو الرجـل      : ظاهرة بينة كقولك
  :الشجاع، والعالقة بني األسد والرجل ظاهرة وهي الشجاعة، قال يف املراقي

  وكــــل واحــــد عليــــه أمجعــــوا      ومنـــه جـــائز ومـــا قـــد منعـــوا    
ــل   ــاء احملمـ ــه جـ ــاد فيـ ــا ذا احتـ ــور أول    مـ ــة ظهــــــــ   وللعالقــــــــ

  .وما سوى هذا خمتلف فيه بني األصوليني -ج
 

 
هو رواية عن أمحد نصرها من أصحابه أبـو عبـد اهللا بـن حامـد وأبـو احلسـن       
اجلزري وأبو الفضل التميمـي وهـو مـذهب الظاهريـة، ومـن املالكيـة حممـد بـن         

لـوطي، ومـن الشـافعية أبـو العبـاس بـن       خويزمنداد البصري، ومنذر بن سعيد الب
القاص، وأبو إسحاق اإلسفرائيين ورجحه أبو علي الفارسي وشـيخ اإلسـالم ابـن    

  .تيمية وابن القيم وحممد األمني الشنقيطي
 

وهو قول مجاهري األصوليني املتأخرين من الشافعية واملالكية واحلنفية واحلنابلـة  
  .)2(وابن النجار والزركشي والرازيورجحه ابن حزم والطويف 

                                      
 .149-1/147نثر الورود  )1(
 181:وخمتصر الصواعق املرسلة ص 1/124واحملصول  2/182والبحر احمليط  191/ 1شرح الكوكب  )2(

  .4/460واإلحكام البن حزم  1/148ونثر الورود  51: حول صوإرشاد الف
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مشتقة من احلق الذي هو الثابت ألنه يقابل الباطل أو مبعىن : وهي لغة:احلقيقة- 1
  ".اللفظ املستعمل يف وضع أول: "، واصطالحاالواجب الالزم

  : تنقسم احلقيقة إىل ثالثة أقسام هي - 2
ال يف اللغة كاألسد للحيوان اللفظ املستعمل فيما وضع له أو: "وهي: لغوية - ا

  .وال خالف يف إثبات احلقيقة اللغوية. "املفترس والبحر للماء الكثري املاحل
. كالصالة والزكاة "اليت استفيد وضعها للمعىن من جهة الشرع: "وهي: شرعية -ب

 .وقد أثبتها اجلمهور
لدابة وهي أن خيص االستعمال عرفا ببعض ما دل عليه اللفظ لغة، كا: عرفية -ج

يف اللغة لكل ما يدب ويف العرف لذوات األربع وعند أهل مصر تقصر على 
 .احلمار وعند أهل العراق على الفرس

اسم مكان العبور يقال جزت الدار إذا عربا، أو زمانه أو : وهو لغة ازا- 3
هو اللفظ املستعمل يف غري ما : "مصدره فإن مفعل يصلح هلذه الثالثة، واصطالحا

  ".ه لعالقة بينهما مع قرينة صارفة عن قصد املعىن األصليوضع ل
  :وذكر املصنف منه أربعة أنواع 
  .﴾شيٌء كَمثْله لَيس﴿ :قوله تعاىلب له مثلوااز بالزيادة -1
 .أي أهل القرية ﴾الْقَريةَ واسأَلِ﴿ :قوله تعاىلله بمثل وااز بالنقصان -2
  .ما خيرج من اإلنسانااز بالنقل كالغائط في - 3
 .﴾ينقَض أَنْ يرِيد جِدارا﴿ :ااز باالستعارة كقوله تعاىل -4

 

  عرف احلقيقة لغة واصطالحا؟ -1
 ما هي أنواع احلقيقة ؟ عرف كال منها؟ -2
 ما هو ااز ؟ -3
 بني ثالثة من أنواعه؟ -4
  .مثل لكل منها؟ -5
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.  

 
  تعريف األمر -1
 .صيغة األمر -2
 .هل األمر للتكرار -3
 .هل األمر يقتضي الفور -4
 .األمربالشيء أمر مبا ال يتم األمر إال به -5
 .عن العهدة بفعله للمأمور خيرج املكلف -6
 

 
الشـأن وضـد النـهي والنمـاء     : وهو يف اللغة له مخسة معان هي : قوله

  :والربكة واملعلم والعجب
 فصلت سورة[﴾ أَمرها سماٍء كُلِّ في وأَوحى﴿: فاألمر مبعىن الشأن كقوله تعاىل - 

﴾ علَيها واصطَبِر بِالصلَاة أَهلَك وأْمر﴿: و، وأما األمر ضد النهي فنح]12: آية
خـري  «: ، وأما األمر مبعىن النماء والربكة فمثـل احلـديث  ]132:  آية طه سورة[

أمر : "، مأمورة كثرية النسل والنتاج، ومنه)1(»مهرة مأمورة، أو سكة مأبورة: املال
  :قال األعشى" القوم إذا كثروا

                                      
  .بسند ضعيف) 20029(والبيهقي) 15845(أمحد  )1(
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ــار ــون والدون كـــــل مبـــ ــدد    كطرفـــ ــهم القعـ ــون سـ ــرون ال يرثـ   أمـ
  :ومبعىن املعلم كقول الشاعر - 

ــلمي    إذا الشـــمس ذرت يف الـــبالد فإـــا ــليمي عليـــك فسـ ــارة تسـ   أمـ
  .]71:  آية الكهف سورة[﴾ إِمرا شيئًا جِئْت لَقَد﴿: ومبعىن العجب قوله تعاىل - 

الـه القاضـي أبـو    ق" القول املقتضي طاعة املأمور بفعل املأمور بـه : "واصطالحا
إلزام اآلمر املأمور عمـال  :"وقال ابن حزم . )1(بكر والغزايل وأبو إسحاق الشريازي

  .)3(، قاله الرازي واآلمدي"طلب الفعل على جهة االستعالء: "، وقيل)2("ما
، قالـه ابـن احلاجـب وابـن     "اقتضاء فعل غري كف على جهة االستعالء: "وقيل

  .)4(السبكي وحنوه للزركشي
فخـرج بـه النـهي ألنـه      أي طلـب   : ه املصنف بقولـه وعرف

فخرج به الطلب باإلشـارة والكتابـة والقـرائن املفهمـة      استدعاء الترك، 
       أما املساوي فال يسمى أمرا بل هو إلتمـاس، وأمـا األعلـى فهـو دعـاء

  .وتضرع وسؤال، هذا بناء على اعتبار العلو يف األمر
  :)5(ويف مسألة العلو واالستعالء أربعة أقوال* 
هذا مذهب املعتزلة وبه قال القاضي أبو الطيب الطـربي  : يعترب العلو فقط -أ

وابن األنباري وأبو إسحاق الشريازي وأبو نصر بن الصباغ وابن السمعاين وسليم 
  .الرازي، وابن عقيل من احلنابلة، وأبو بكر الرازي من احلنفية

ستعالء وحده وبه قال أبو احلسني من املعتزلـة وصـححه الفخـر    يعترب اال -ب
  .الرازي واآلمدي وابن احلاجب وابن برهان والباجي من املالكية

  .وبه جزم ابن القشريي والقاضي عبد الوهاب: يعتربان معا -ج
                                      

 .202: ، واملستصفى ص12: اللمع ص )1(
 57./1اإلحكام البن حزم  )2(
 .22والوجيز يف أصول الفقه ص  1/288واإلحكام لآلمدي  1/167احملصول  )3(
 .12- 3/11وشرح الكوكب  2/345والبحر احمليط  562/ 1الضياء الالمع و 1/646خمتصر ابن احلاجب ) 4(
 111: وتنقــيح الفصــول ص 1/289واإلحكــام لآلمــدي  2/346والبحــر احملــيط  1/174احملصــول  )5(

 .1/172ونثر الورود  1/401ونشر البنود  1/563والضياء الالمع 
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وهو مذهب اجلمهور، وعزاه الرازي للشافعية، ورجحه الزركشي : ال يعتربان -د
لسـبكي والقـرايف والرملـي ونسـبه الفخـر للمـتكلمني، قـال يف        والعبدري وابن ا

  :املراقي
ــاء   ــل األذكيــ ــد جــ ــيس عنــ ــتعالء     ولــ ــه واســ ــو فيــ ــرط علــ   شــ

. ]110:األعراف[﴾ تأْمرونَ فَماذَا﴿ :واستدلوا بقوله تعاىل حكاية عن فرعون
  .]77:  يةآ الزخرف سورة[﴾ربك علَينا ليقْضِ مالك يا ونادوا﴿: وبقوله

  :وقول دريد بن الصمة لزعيمهم
ــوى   ــرج اللـ ــري مبنعـ ــرتكم أمـ   فلم تستنريوا الرشد إال ضـحى الغـد     أمـ

  :وقول احلباب بن املنذر ليزيد بن املهلب أمري العراق وخراسان
ــيتين   ــا فعصـ ــرا جازمـ ــك أمـ ــا    أمرتـ ــلوب اإلرادة نادمـ ــبحت مسـ   فأصـ

 
مر من الترفع وإظهار القهر، والعلو يرجـع  االستعالء يف هيئة األ: "قال القرايف 

  .)1("إىل هيئة اآلمر من شرفه وعلو مرتلته بالنسبة للمأمور
ومعىن العلو كون الطالب أعلى رتبة مـن املطلـوب منـه، ومعـىن     : "وقال حلولو

  .)2("االستعالء كون الطلب بغلظة وقهر
ا ذكـر ال علـى   أي احلتم واإللزام، فخرج به طلب م : قوله

سبيل اإلجياب، بأن جوز الترك وهو املندوب، وهذا ينبين على اخلـالف يف املنـدوب   
  :)3(هل هو مأمور به أم ال

ليس مأمورا به حقيقة بل جمازا، وبه قال املصنف، وأبـو احلسـن األشـعري،     -أ
واإلمام الرازي، والكرخي، وأبو حامد وأبو إسـحاق، وأبـو بكـر الشاشـي، وإلكيـا      

اسي، وابن السمعاين، ونقله ابن برهان عن معظم األصحاب، وقال ابن العريب اهلر
  .إنه هو الصحيح

                                      
 111: تنقيح الفصول ص )1(
 1/564الضياء الالمع  )2(
 .1/651وخمتصر ابن احلاجب  1/286، والبحر احمليط 95ص  ل الشاشيأصو )3(
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أنه مأمور به حكاه ابن الصباغ عن أكثر الشافعية، والقاضي أبو الطيـب   -ب
احملققـون علـى أن   : عن نص الشافعي، ورجحه الغزايل والزركشي والدمياطي وقال

  .)1(والطاعة فعل مأمور به املندوب مأمور به ألنه طاعة إمجاعا،
اخلالف لفظي إذ املندوب مطلوب باالتفاق كما قال إمام احلرمني وابـن  : مث قيل
  .)2(القشريي

وال ميكن محل قول املصنف على سبيل الوجوب علـى أن معنـاه إرادة الوجـوب    
، ألن املصنف قال بعد )3(بالصيغة كما هو مذهب املعتزلة، كأيب علي وابنه أيب هاشم

فلو كانـت اإلرادة شـرطا عنـده مل تكـن     " وعند التجرد يفيد األمر الوجوب: "ذلك
  .الصيغة اردة مفيدة للوجوب

 
: أي فعـل األمـر حنـو    أي على األمر هي  : قوله

عماال من ، وهذا جمرد متثيل، ألا أكثر است]1:  آية العلق سورة[﴾ربك بِاسمِ اقْرأْ﴿
  : غريها، ومن صيغه

  ،]29:  آية احلج سورة[﴾ تفَثَهم لْيقْضوا ثُم﴿ :املضارع املقرون بالم األمر حنو -
  .]105:  آية املائدة سورة[﴾ أَنفُسكُم علَيكُم ﴿ :واسم فعل األمر حنو-

 
  : ذلك أمههاواألصل يف صيغة افعل أا للوجوب، وهلا معان كثرية غري

 .]33:  آية النور سورة[﴾ خيرا فيهِم علمتم إِنْ فَكَاتبوهم﴿: الندب .1
 .]282:  آية البقرة سورة[﴾ تبايعتم إِذَا وأَشهِدوا﴿: اإلرشاد .2
 .]237:  آية البقرة سورة[﴾ بينكُم الْفَضلَ تنسوا ولَا﴿ :التأديب .3
 .]3:  آية النساء سورة[﴾ النساِء من لَكُم طَاب ما فَانكحوا﴿ :اإلباحة .4
 . ]30:  فصلت[﴾ توعدونَ كُنتم الَّتي بِالْجنة وأَبشروا﴿ :الوعد .5

                                      
 .57: حاشية الدمياطي على شرح احمللي ص )1(
  .1/287 البحر احمليط )2(
  .1/564الضياء الالمع  )3(
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 الكهـف  سـورة [﴾فَلْيكْفُـر  شاَء ومن فَلْيؤمن شاَء فَمن﴿): التهديد(الوعيد  .6
 .بدليل بقية اآلية ]29: آية

 .]172:  آية البقرة سورة[﴾ رزقْناكُم ما طَيبات من كُلُوا﴿: االمتنان .7

 . ]30:  آية إبراهيم[ ﴾النارِ إِلَى مصريكُم فَإِنَّ تمتعوا قُلْ﴿: اإلنذار .8
 . ]46:  آية احلجر سورة[﴾ َآمنِني بِسلَامٍ ادخلُوها﴿: اإلكرام .9

 . ]65:  آية البقرة سورة[﴾ خاسئني قردةً كُونوا﴿: السخرية .10

  .]82:  آية يس سورة[﴾ فَيكُونُ كُن﴿: التكوين .11
 . ]23:  آية البقرة سورة[﴾ مثْله من بِسورة فَأْتوا﴿ :التعجيز .12
 . ]16:  آية الطور سورة[﴾ تصبِروا لَا أَو فَاصبِروا﴿: التسوية .13
يديه قبل أن يدخلهما إذا قام أحدكم من نومه فليغسل «كحديث : االحتياط .14

  )1(»يف وضوئه

:  آية األعراف سورة[﴾ بِالْحق قَومنا وبين بيننا افْتح ربنا﴿: الدعاء واملسألة .15
 .]147:  آية عمران آل سورة[﴾ ذُنوبنا لَنا اغْفر ربنا﴿ ]89

 أَوِ يوسف اقْتلُواو﴿ ]19:  الكهف[﴾ بِورِقكُم أَحدكُم فَابعثُوا﴿: االلتماس .16
وهحا اطْرض9:  آية يوسف سورة[﴾ أَر[. 

 ...أال أيها الليل الطويل أال اجنلي : التمين .17
 . ]80:  آية يونس سورة[﴾ ملْقُونَ أَنتم ما أَلْقُوا﴿ :االحتقار .18
  ]99:  آية األنعام سورة[﴾ وينعه أَثْمر إِذَا ثَمرِه إِلَى انظُروا﴿: االعتبار .19
  ]119:  آية عمران آل سورة[﴾ بِغيظكُم موتوا قُلْ﴿): التلهيف(التحسري  .20
 . ]40:  آية التوبة سورة[﴾ معنا اللَّه إِنَّ تحزنْ لَا﴿: التصبري .21
 .]82:  آية التوبة سورة[﴾ كَثريا ولْيبكُوا قَليلًا فَلْيضحكُوا﴿ :اخلرب .22
 . ]72:  آية طه سورة[﴾قَاضٍ أَنت ما فَاقْضِ﴿: التفويض .23
 . ]9:  آية الفرقان سورة[﴾ الْأَمثَالَ لَك ضربوا كَيف انظُر﴿ :التعجب .24
 .]102:  آية الصافات سورة[﴾ترى ماذَا فَانظُر﴿ :املشورة .25

                                      
 ) .237(ومسلم ) 161(البخاري  )1(
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 . ]49:  آية الدخان سورة[﴾ الْكَرِمي الْعزِيز أَنت إِنك ذُق﴿ :اإلهانة .26
 . ]65:  آية هود سورة[﴾أَيامٍ ثَلَاثَةَ دارِكُم في تمتعوا﴿: واإلخبار التحذير .27
 .]42:  آية املائدة سورة[﴾ عنهم أَعرِض أَو بينهم فَاحكُم﴿ :التخيري .28
كن عبد اهللا املقتول وال تكن عبد اهللا «: rكحديثه : إرادة االمتثال ألمر آخر .29

  )1(.»القاتل

 . ]49:  آية األعراف سورة[﴾ الْجنةَ ادخلُوا﴿: قرب املرتلة .30
 .)2(]111:  آية البقرة سورة[﴾ برهانكُم هاتوا قُلْ﴿: التكذيب .31

 
الصارفة لألمر عن الوجوب قوله 

 وا﴿ :أي الوجوب حنويمأَقلَاةَ وو الصَآتكَاةَ او43:  آيـة  البقـرة  سورة[﴾ الز[ ،
وهو ما كان منفصال أو القرينة وهو ما كان متصال ومثال  : وقوله

 إِلَـى  الرفَـثُ  الصـيامِ  لَيلَـةَ  لَكُـم  أُحـلَّ ﴿: ﴾، بعد قولـه باشروهن فَالَْآنَ﴿: القرينة
كُمائوا ﴿ :ل الـدليل ، ومثـا ]187:  آيـة  البقـرة  سورة[﴾ نِسـهِدأَشإِذَا و  متعـايبت ﴾

 ، )3(ومل يشهد rوقد باع النيب  ]282:  آية البقرة سورة[
ألن املقام يقتضـي   ]33:  آية النور سورة[﴾ خيرا فيهِم علمتم إِنْ فَكَاتبوهم﴿ :مثل

  .عدم الوجوب فإن الكتابة من املعامالت
 إِذَا﴿ :حنــوو مــت ــطَادوا حلَلْ ــدة ســورة[﴾ فَاص ــة املائ ألن  ]2:  آي

أي ما دل الدليل أنه املراد  االصطياد أحد وجوه التكسب وهو مباح، 
  .من ندب أو إباحة أو غريمها

  .واالستثناء هنا منقطع ألن ما دل الدليل على صرفه عن األمر ليس جمردا
ن الصيغة اردة عن القرائن احلالية واملقالية حتمل على الوجـوب إال  أ: واملعىن

                                        )4(أن يعلم بدليل خروجها عنه عند مالك ومجهور العلماء
 ) .7215(وأبو يعلى ) 18578(وعبد الرزاق ) 21101(أمحد  )1(
وشــرح  1/570والضــياء الالمــع  175-173: وإرشــاد الفحــول ص 363-1/357البحــر احملــيط  )2(

  .38-3/17الكوكب 
  .باب التسهيل يف ترك اإلشهاد على البيع ) 4656(النسائي و) 3607(أبو داود  )3(
 .165تقريب الوصول البن جزي ص )4(
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  مث بني املصنف مسألة هل األمر يقتضي التكرار؟* 
 األمر املطلق العاري عن التقييد  : فقال

يفيد طلب املاهية من غري داللة على تكرار وال مرة ولكن املـرة الواحـدة ال بـد     بل
منها يف االمتثال فهي من ضروريات اإلتيان باملأمور به، وذلك ألن ما قصد بـه مـن   
حتصيل املأمور به يتحقق باملرة الواحدة، واألصل براءة الذمة مما زاد عليها إال ما دل 

ه فيعمل به كاألمر بالصلوات اخلمس واألمـر بصـوم   الدليل على قصد التكرار مع
  .رمضان واألمر بالزكاة

وقد رجح املصنف هـذا القـول وهـو أن األمـر ال يفيـد التكـرار بقولـه        
  إنه قول " املعامل"وهو مذهب املالكية والشافعية واحلنفية، وقال اخلطايب يف

ال صاحب اللباب مـن احلنفيـة   أكثر الناس ونقله صاحب املعتمد عن األكثرين وق
والباجي من املالكية هو قول عامة أصحابنا وقـال ابـن السـمعاين هـو قـول أكثـر       
أصحابنا، وقال ابن مفلح و ابن قدامة إنه قول أكثـر الفقهـاء واملـتكلمني، ورجحـه     
إلكيا الطربي وفخر الدين واآلمدي وأبو زيد الدبوسي والسرخسي وابن احلاجـب  

وي وابن السبكي والشاشي و ابن حزم، وعـالء الـدين البخـاري    والغزايل والبيضا
  .والكمال بن اهلمام من احلنفية وأبو يعلى من احلنابلة

ومقابل الصحيح أن األمر يدل على التكرار وهو مذهب أمحـد وأكثـر احلنابلـة    
كما ذكره ابـن عقيـل وابـن النجـار وهـو مـذهب املالكيـة واألسـتاذ أيب إسـحاق          

والقاضي أيب يعلى وابن خويزمنداد املالكي ونسبه ابن القصـار   والقاضي أيب بكر
  :قال يف املراقي. ملالك

ــال   ــالق جــ ــرة أو اطــ ــل ملــ   )1(أو التكـــرر اخـــتالف مـــن خـــال   وهــ
                                      

الشاشي وأصول  175: وإرشاد الفحول ص 2/385والبحر احمليط  1/658انظر خمتصر ابن احلاجب  )1(
وتنقـيح الفصـول    1/181ونثـر الـورود    175: وروضة الناظر ص 211-1/203واحملصول  98: ص
 3/374وشـرح خمتصـر الروضـة     44 -3/43وشرح الكوكـب   1/298واإلحكام لآلمدي  106: ص

  .3/359واإلحكام البن حزم 24والوجيز يف أصول الفقه ص .39واإلشارة للباجي ص
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* 
إذا علق األمر على الشرط أو الصفة أفاد التكـرار عنـد مـن قـال بـأن األمـر       

قطـان وهـو األشـبه مبـذهب     للتكرار ومن غريهم املالكيـة والشـافعية قـال ابـن ال    
الشافعي ونقله يف امللخص عن أكثر الفقهاء من املالكيـة والشـافعية واألصـوليني،    

خالفا أليب حنيفة وبعض الشافعية كـابن فـورك   . ونقله يف املعتمد عن أكثر الفقهاء
والشيخ أيب إسحاق وابن السمعاين وأبـو حامـد وسـليم الـرازي وإلكيـا الطـربي       

  .)1(جبواآلمدي وابن احلا
  .]6:  آية املائدة سورة[﴾ فَاطَّهروا جنبا كُنتم وإِنْ﴿ :مثال تعلقه بالشرط
  ]38:  املائدة سورة[﴾ أَيديهما فَاقْطَعوا والسارِقَةُ والسارِق﴿ :ومثال تعلقه بالوصف

  .]2:  آية النور سورة[﴾ جلْدة ئَةَم منهما واحد كُلَّ فَاجلدوا والزانِي الزانِيةُ﴿ :وقوله
فتكرر الطهارة والقطع واجللد كلما تكررت اجلنابة والسرقة والزنا، وحيمل املعلـق  

 إِلَيـه  اسـتطَاع  مـنِ  الْبيـت  حـج  الناسِ علَى وللَّه﴿: على املرة الواحدة بقرينة مثل
  .]97:  آية عمران آل سورة[﴾ سبِيلًا
األمر على علة ثابتة وجب تكرره عند اجلمهور خالفا لبعض احلنفية وإن علق *

  .)2(حىت عده ابن احلاجب واآلمدي إمجاعا
 

  مث بني املصنف مسألة هل األمر يقتضي الفور؟*
فعلت كذا مـن فـوري   : الوقت، ويقال: وهو لغة )الفور(أي األمر )وال يقتضي(: فقال

  :القدر إذا جاشت، وفار املسك إذا انتشرت رائحته، قال الشاعر أي من ساعيت، وفارت
  ســبقت عوارضــه إليــك مــن الفــم     وكــــأن فــــارة تــــاجر بقســــيمة

                                        .)3(ال أفعل كذا ما ألألت الفور أي بصبصت بأذناا: والفور الظباء قال أعرايب 
وخمتصـر ابـن احلاجـب     2/388والبحـر احملـيط    1/182ونثر الورود  107: ص انظر تنقيح الفصول )1(

  .44-3/43وشرح الكوكب املنري 1/303واإلحكام لآلمدي  1/663
  .1/305واإلحكام لآلمدي  1/662خمتصر ابن احلاجب  )2(
  .1/633والصحاح  413: والقاموس ص 68-5/67اللسان  )3(
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وجوب األداء يف أول أوقات اإلمكان حبيث يلحقه الـذم بالتـأخري   : "واصطالحا
  .)1("عنه

  :ويف املسألة تفصيل
  .إذا صرح اآلمر مبا يدل على التراخي والتأخري فهو للتراخي اتفاقا*
  .وإن صرح مبا يدل على الفور والتعجيل فهو للفور اتفاقا*
  :)2(وإن كان األمر مطلقا جمردا عن داللة التعجيل أو التأخري ففيه اخلالف*
احلنابلة، قاله أبو اخلطاب احلنبلـي  يقتضي الفور عند اجلمهور من احلنفية و -1

وابن اللحام، ومجهور املالكية قاله القاضي عبد الوهاب والقرايف، والظاهرية، ومـن  
الشافعية املزين وأبو بكر الصرييف والقاضي أبو حامـد املـروزي والـدقاق والقفـال     

  .واملتويل، وقال القاضي حسني إنه الصحيح من مذهبهم، ورجحه ابن حزم
 ]12:  آية األعراف سورة[﴾ أَمرتك إِذْ تسجد أَلَّا منعك ما﴿ :ا بقولهواستدلو

 سـورة [﴾ سـويته  فَإِذَا فلو كان على التراخي ملا ليم يف ذلك الوقت، ورد بالقرينة ﴿
 ]148:  آيـة  البقـرة  سورة[﴾ الْخيرات فَاستبِقُوا﴿ :وقوله تعاىل  ]29:  آية احلجر

  :لألفضلية قال يف املراقيورد بأنه 
  وهـــو لـــدى القيـــد بتـــأخري أيب      وكونــــه للفــــور أصــــل املــــذهب

وكل من قال بالتكرار فهو قائل بالفور ألن من ضرورة التكرار استغراق مجيـع  
  .األوقات من وقت األمر إىل آخر العمر

وهو مذهب مجهور الشـافعية وهـو ظـاهر قـول الشـافعي، وهـو       : التراخي -2
ية قاله الباجي، وابـن احلاجـب، وهـو مـذهب املعتزلـة، وطائفـة مـن        مذهب املالك

األشاعرة، واختاره الغزايل واهلندي وإمام احلرمني والـرازي واآلمـدي وابـن برهـان     
  .ونظام الدين الشاشي

                                      
  .142: ص: لجرجاينل التعريفات )1(
واإلحكـام   1/664وخمتصـر ابـن احلاجـب     3/337واإلحكام البن حزم  399-2/396لبحر احمليط ا )2(

، وإرشاد الفحـول  1/178، ونثر الورود 105: ، وتنقيح الفصول ص1/211واحملصول  1/306لآلمدي 
وشـرح   3/48وشرح الكوكب  102: ص ، وأصول الشاشي215: واملستصفى ص ،181-178: ص

  25لوجيز يف أصول الفقه صوا .3/386خمتصر الروضة
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  .وقالت الرافضة هو على الوقف يف الفور والتراخي -3
اع األمة مبالغ يف الطاعة وهو بني البطالن، فإن املبادر ممتثل بإمج: "قال ابن قدامة

  .)1("مستوجب مجيل الثناء
والراجح األول ألن التراخي سيؤدي إىل إلغاء األمر إذا مل حيـدد وإن حـدد كـان    

  .)2(حتكما ال دليل عليه
 

  :مث بني املصنف مسألة هل األمربالشيء أمر به ومباال يتم إال به*
املطلق الذي مل يقيد وجوبه بسبب أو شرط أو انتفاء  : فقال

شرعا أو عادة أو عقال من  ذلك  أي بذلك الفعل  مانع 
إذا كان مقدورا للمكلف، ألنه لو مل جيب بوجوبه جلـاز   شرط صحة أو سببها 

طـل وتسـمى هـذه القاعـدة األصـولية مقدمـة       ترك الواجب املتوقف عليه والالزم با
: الواجب، وتسمى ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، مث مثل لذلك فقال

  فهو بالصالة و  ،أي املوصلة إىل صحة الصالة
غسل وهذا مثال على الشرط الشرعي، وأما العادي فكغسل جزء من الرأس إلكمال 

الوجه، وأما العقلي فكاألمر بالقيام يف الصالة مستلزم لتـرك القعـود، وأمـا السـبب     
الشرعي فكالتلفظ بصيغة اإلعتاق حلصول العتـق الواجـب، والعـادي كحـز الرقبـة      

  .حلصول القتل الواجب، والعقلي كالنظر احملصل للعلم الواجب
  :)3(ويشترط هلذه القاعدة شرطان

  .قا غري معلق على حصول ما يتوقف عليهأن يكون الوجوب مطل -1
أمجع املسلمون على أن ما يتوقف الوجـوب عليـه مـن سـبب أو     : "قال القرايف

، فالسـبب كالنصـاب يف الزكـاة،    )4("شرط أو انتفاء مانع ال جيـب حتصـيله إمجاعـا   
                                      

  .39واإلشارة للباجي ص 1/212واحملصول  178روضة الناظر ص  )1(
  .3/337واإلحكام البن حزم  178روضة الناظر ص  )2(
واإلحكـام لآلمـدي    57: واملستصـفى ص  394: والوجيز يف القواعـد الفقهيـة ص   1/242احملصول  )3(

  .185-181وإرشاد الفحول ص  1/80
  .1/335وشرح خمتصر الروضة   128: الفصول ص شرح تنقيح )4(
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  .والشرط كاإلقامة يف الصوم، وانتفاء املانع كالدين مانع من الزكاة
لمكلف ال كزوال الشمس لدخول وقت صـالة الظهـر،   أن يكون مقدورا ل -2

  :قال يف املراقي
ــا  ــد أطلقـ ــود واجـــب قـ ــا وجـ ــا     ومـ ــه حتققـــ ــه بـــ ــه وجوبـــ   )1(بـــ

  :ومما يتعلق ذه القاعدة
 .إذا اشتبهت زوجته بأجنبية وجب عليه الكف عن اجلميع - 
 .وكذلك لو طلق إحدى زوجتيه ونسي أيهما تركهما - 
 .اجلميع إذا اشتبهت ميتة مبذكاة وجب ترك - 
لو اختلط أموات املسلمني بالكفار وجبت الصالة على اجلميع وتغسيلهم بنية  - 

 .الصالة على املسلم
 

بالبنـاء   : مسألة هل موافقة األمر تقتضي اإلجزاء فقـال : مث بني املصنف* 
املكلـف   عا حـني الفعـل   للمجهول أي املأمور به، على الوجه املطلوب منـه شـر  

    أي عهدة ذلك األمر وهي تعلقه به، فينقطع تعلقه به ويتصـف ذلـك
  ".هل موافقة األمر تتضمن اإلجزاء: "الفعل املأمور به باإلجزاء وهذه هي مسألة

وصورة املسألة هي أن املكلف لو أدى صالة الظهر مثال بالصفة املطلوبة شـرعا  
  .ؤه فيسقط عنه القضاء أم ال؟هل جتز

إن إتيان املكلف املأمور به على الوجه املشروع موجب لإلجزاء عنـد اجلمهـور،   
خالفا أليب هاشم والقاضي عبـد اجلبـار مـن    ،  )2(وعزاه عبد الوهاب جلميع الفقهاء

املعتزلة حيث قاال اإلجزاء حيتاج إىل دليل، قال األستاذ أبو منصور وهو خالف مردود 
  .)3(اع السلف على خالفهبإمج

                                      
  .1/203نثر الورود  )1(
 . 186-185وإرشاد الفحول ص  3/399وشرح خمتصر الروضة   109: تنقيح الفصول ص) 2(
  .1/406البحر احمليط و 166تقريب الوصول ص  )3(
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وهذا ينبين على تعريف اإلجزاء كما قال الرازي، فاإلجزاء عنـد اجلمهـور هـو    
كفاية العبادة أي كوا كافية يف سقوط الطلب واخلروج من عهدتـه وصـححه تـاج    

: ، قـال الفخرالـرازي  )1(اإلجزاء هو سقوط القضاء: الدين السبكي والرازي، وقيل
  :ملراقي، قال يف ا)2(وهذا باطل

ــزاء   ــادة اإلجــــ ــة العبــــ ــاء     كفايــــ ــقط االقتضـــ ــي أن يســـ   وهـــ
ــن صـــحة إذ بالعبـــادة خيـــص      أو الســـقوط للقضــــا وذا أخــــص    مـ

 

الشأن وضد النـهي والنمـاء والربكـة    : األمر وهو يف اللغة له عدة معان هي-1
طلـب  ": ، وقيـل " القول املقتضي طاعة املأمور بفعل املأموربه: "واملعلم، واصطالحا

  ".الفعل على جهة االستعالء

﴾، ربك بِاسمِ اقْرأْ﴿: أي فعل األمر حنو افعلعلى األمر هي الصيغة الدالة -2
 :واسـم فعـل األمـر حنـو    ، ﴾تفَـثَهم  لْيقْضـوا  ثُـم ﴿ :واملضارع املقرون بالم األمر حنو

﴿كُملَيع كُمفُسأَن﴾.  
حتمـل  الصارفة لألمر عن الوجوب ينة عند االطالق والتجرد عن القراألمر -3

املنفصل   الدليلعليه إال ما دل ﴾، الزكَاةَ وَآتوا الصلَاةَ وأَقيموا﴿ :على الوجوب حنو
 أُحلَّ﴿: ﴾، بعد قولهباشروهن فَالَْآنَ﴿: أو القرينة وهي ما كان متصال ومثال القرينة

لَةَ لَكُمامِ لَييفَثُ الصىإِلَ الر كُمائوا﴿: ﴾ ومثال الدليلنِسهِدأَشإِذَا و متعايبوقد ت ﴾
  .ومل يشهد rباع النيب 

بـل   التكرار علـى الصـحيح  األمر املطلق العاري عن التقييد  وال يقتضي -4
يفيد طلب املاهية من غري داللة على تكرار وال مرة ولكن املرة الواحدة ال بد منـها  

ريات اإلتيان باملأمور به، وهو مذهب اجلمهورمن املالكيـة  يف االمتثال فهي من ضرو
  .والشافعية واحلنفية وغريهم

                                      
 216: ص واملستصـفى  1/609والضـياء الالمـع    1/675وخمتصـر ابـن احلاجـب     1/63نثر الـورود   )1(

  .185: وإرشاد الفحول ص
  .1/269احملصول  )2(
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  .إذا صرح اآلمر مبا يدل على التراخي والتأخري فهو للتراخي اتفاقا -5
  .وإن صرح مبا يدل على الفور والتعجيل فهو للفور اتفاقا*  
خري فإنه يقتضي الفـور  وإن كان األمر مطلقا جمردا عن داللة التعجيل أو التأ*  

  .عند اجلمهور، ورجحه ابن حزم
املطلق الذي مل يقيد وجوبـه بسـبب أو شـرط أو انتفـاء      األمر بإجياد الفعل-6
شـرعا أو عـادة أو عقـال مـن      الفعلذلك  ومبا ال يتمأي بذلك الفعل  أمر بهمانع 

به جلـاز  إذا كان مقدورا للمكلف، ألنه لو مل جيب بوجو إال بهشرط صحة أو سببها 
ترك الواجب املتوقف عليه والالزم باطل وتسمى هـذه القاعـدة األصـولية مقدمـة     

 الواجب،
إتيان املكلف املأمور به على الوجه املشروع موجب لإلجزاء عند اجلمهور   -7 

خالفا أليب هاشم والقاضي عبد اجلبار من املعتزلة حيـث قـاال اإلجـزاء حيتـاج إىل     
 .صور وهو خالف مردود بإمجاع السلف على خالفهدليل، قال األستاذ أبو من

 

  عرف األمر لغة واصطالحا؟ -1
 ما هي صيغة األمر؟ -2
 ما هي داللة األمر؟ -3
 هل األمر يدل الفور؟ -4
 هل األمر للتكرار؟ -5
 هل ما ال يتم الواجب إال به واجب؟ -6
  هل فعل املأمور خيرج املكلف من العهدة؟ -7
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 ﴿ام لَكَكُمي سف قَرقَالُوا) 42( س لَم كن نم الْملِّنياملدثر سورة[﴾ص 

  . ]43 - 42:  اآليات
 

  .يشترط للتكليف اإلسالم -1
 .الساهي والصيب وانون غري مكلفني -2
 .هل الكفار خماطبون بفروع الشريعة -3
 .هل األمر بالشيء ي عن ضده -4
  .هل النهي عن الشيء أمر بضده -5
 

 
وهو الشخص املـأمور   متعلق  هذا باب : قوله
مع أن املراد ا من جـنس العاقـل   ) ما(فيه وصح التعبري بـ واملنهي 

 لترتيله مرتلة غري العاقل مبناسبة صـفاته املـذكورة لعـدم العقـل، أو أن املـراد جمـرد      
 من لَكُم طَاب ما فَانكحوا﴿: قد تستعمل للعاقل كقوله تعاىل" ما"الصفات، مع أن 

  ..]3:  آية النساء سورة[﴾النساِء
بالفروع أما اإلميان فيخاطب به  متعلق بـ  : قوله

غلـب   أي العـاقلون البـالغون وهـذا يشـمل املؤمنـات لكنـه       كل عاقل 
  .)1(األشرف، أو يدخلن بالقياس على الرجال

                                      
  .1/384البحر احمليط و 21: ص للشريازي اللمع  )1(
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     غري خماطب حال سهوه ألنه غري فاهم للخطـاب، وشـرط اخلطـاب
الفهم، فإن زال سهوه تداركه مبثل سجود السهو يف الصالة، وضمان ما أتلفه، ومثـل  

  .)1(الساهي النائم
  كـذلك ال خياطــب   2(ولـو مميــزا حـىت يبلــغ( ،  واملعتــوه

حال السهو والصبا واجلنون  . )4(حىت يرجع إليه عقله )3(والسكران
 حلديث  )5(مطلقا النتفاء التكليف عنهم لغفلتهم عنه والغافل غري مكلف

عن انون املغلوب علـى عقلـه حـىت    : رفع القلم عن ثالثة«: قال rأنه  tعلي 
  .)6(»يقظ وعن الصيب حىت حيتلميفيق وعن النائم حىت يست

عـن الصـيب حـىت يبلـغ وعـن النـائم حـىت        : رفع القلم عن ثالثة«: ويف رواية
  .)7(»يستيقظ وعن املعتوه حىت يربأ

 
عنـد   سواء األصـليون أو غريهـم    قوله 

الفـروع   خماطبون أيضا  ة مجاهري أهل العلم خالفا للحنفي
      اتفاقا، مث استدل على أن الكفـار خمـاطبون بفـروع الشـريعة فقـال :

 ﴿ ام لَكَكُمي سف قَرقَالُوا) 42( س لَم كن نم  ـلِّنيصسـورة [  ﴾الْم 
قاب على ترك الصـالة، فـإن   وهذا يقتضي ترتب الع) ]43 - 42:  اآليات املدثر

هذا جماز مينع من احلمـل عليـه رجحـان احلمـل     : قيل املراد باملصلني املسلمون، قيل
                                      

  .20: واللمع ص 352-1/350البحر احمليط و 49: روضة الناظر ص )1(
  .21-20: واللمع ص 349-1/345البحر احمليط  )2(
  .1/353البحر احمليط و 20: اللمع ص )3(
  .20: واللمع ص 350-1/349البحر احمليط  )4(
  .278-1/275احملصول  )5(
) 143(وابن حبـان  ) 952(وصححه ابن خزمية ) 3240(واللفظ له والدارقطين ) 4401(أبو داوود  )6(

  ).297(والذهيب والنووي واأللباين يف اإلرواء ) 905(واحلاكم 
وابــن ماجــه ) 1428(والترمــذي ) 7345(واللفــظ لــه والنســائي يف الكــربى ) 4402(أبــو داوود  )7(

)2041.(  
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 وكُنـا ) 44( الْمسـكني  نطْعـم  نك ولَم ﴿: على احلقيقة وبقية اآليات توضح ذلك
وضخن عم نيضائترتب  إذ هي صرحية يف ]45 - 44:  اآليات املدثر سورة[﴾الْخ

  .العقاب على كل هذه األعمال
 ":خماطبة الكفار بفروع الشرع"وهاك تفصيل هذه املسألة وهي  -

 .ال خالف يف خماطبة الكفار باإلميان إمجاعا •
 .وال خالف أم خماطبون بالعقوبات كاحلدود إن كانوا أهل ذمة •
 .وال خالف يف خماطبتهم مبا ورد لتنظيم املعامالت الدنيوية •
أـم ال يطـالبون بتنفيـذ فـروع الشـرع قبـل اإلسـالم وال        وال خالف  •

 .بقضائها بعده
وإمنــا اخلــالف يف معاقبتــهم عليهــا يف اآلخــرة، فهــذا هــو مقصــودهم  •

مبخاطبتهم ا وكان األوىل أن يكون هذا من مباحث علم العقائد، وقد 
 :)1(اختلف العلماء يف هذه املسألة إىل أقوال أمهها

اجلمهور من الشـافعية واملالكيـة واحلنابلـة    : وع الشرعالكفار خماطبون بفر -1
وعزاه ابن احلاجب للمحققني ونسبه الباجي ملالك، ونسبه إمام احلـرمني للشـافعي   
ونسبه ابن اللحام وأبو يعلى وابن النجار ألمحد، وبه قال من احلنفية العراقيون قال 

جلصاص، ورجحـه ابـن   ابن عابدين وهو املعتمد، وأبو احلسني الكرخي، وأبو بكر ا
  .عابدين وابن جنيم وابن السبكي والطويف وابن النجار

والدليل على ذلك أنه تعاىل ذم قوم شعيب بـالكفر ونقـص املكيـال، وقـوم      -أ
  .لوط بالكفر وإتيان الذكور، وذم عادا بالكفر وشدة البطش

  .﴾ إىل آخر اآلياتسلَكَكُم ما قوله تعاىل ﴿ -ب
  .]7 - 6:  فصلت سورة[﴾الزكَاةَ يؤتونَ لَا الَّذين) 6( رِكنيللْمش وويلٌ﴿ -ج
وهو مذهب أيب حنيفة ومجهور أصحابه ومن املالكيـة ابـن   : أم غري خماطبني ا - 2

                                      
تصر ابن احلاجب فما بعده وخم 1/398البحر احمليط و 1/205وشرح خمتصر الروضة  1/264احملصول  )1(

 1/500وشرح الكوكـب   53-50: وروضة الناظر ص 209-1/207ونثر الورود  وما بعده  1/354
  .171وتقريب الوصول ص
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الشيخ أيب حامد اإلسـفرايين وروايـة عـن أمحـد ذكرهـا ابـن       : خويز منداد ومن الشافعية
  .اللحام
رواية عن أمحد ذكرها الطويف وأبـو يعلـى،   : مرمكلفون بالنواهي دون األوا -3

  .ألن النواهي خيرج املكلف من عهدا مبجرد تركها
 

هل األمر بالشيء ي عن ضده، وهل النهي عن الشيء : مث بني املصنف مسألة
املعني خبالف املوسع واملخري  من الشارع  :  أمر بضده؟ فقال

    ي عن ضده وهو احلركـة، و عـن إن كان ضده واحدا كاألمر بالسكون
أضداده كلها إن كان له أكثر من ضد كاألمر بالقيام ـي عـن أضـداده مـن قعـود      

  إخل.... واضطجاع واتكاء واستلقاء
إن كان له ضد واحد  املعني  من الشارع  قوله 

كالنهي عن الكالم أمر بالسكوت، وإن كان املنهي عنه له أكثر من ضد كالنوم كـان  
  .النهي عنه أمرا بواحدا من أضداده من غري تعيني

ودليل هاتني املسألتني أن القصد من األمر اإلجياد، والقصد مـن النـهي التـرك    
يتصور ترك الشيء إال بالتلبس  وال يتصور إجياد الشيء مع مالبسة ضده، وكذلك ال

  .بضد من أضداده
األمر بالشيء ي عن كل أضداده، والنهي : "وقد يعرب عن هذه القاعدة بالقول

واعلم أن هذا هـو قـول اجلمهـورحىت قـال القاضـي      " عن الشيء أمر بأحد أضداده
الباقالين إنه قول مجيع أهل احلـق، ونقلـه ابـن برهـان عـن العلمـاء قاطبـة، وقـال         

  .                         هو قول مجاهري املتكلمني وفحول النظار: ألريا
األمر بالشيء ليس يا عن ضده ولكن يقتضيه عقال، وبه جزم القاضي أبـو  : وقيل

  :، وقال يف املراقي)1(الطيب وأبو إسحاق  وابن الصباغ واختاره اآلمدي
  ووقتـــــــه مضـــــــيق تضـــــــمنا   واألمــــر ذو الــــنفس مبــــا تعينــــا

                                      
، 1/416والبحـر احملـيط    47: روضـة النـاظر ص  و 1/668، وخمتصر ابـن احلاجـب   1/246احملصول  )1(

 .55-3/51وشرح الكوكب املنري 1/604، والضياء الالمع 110: وتنقيح الفصول ص
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ــداد     يـــا عـــن املوجـــود مـــن أضـــداد  ــن أن ــهي ع ــس الن ــو نف   )1(أو ه
2 

 
  .فامليت ال يكلف إمجاعا ألنه تكليف باحملال، قاله القاضي أبو بكر: احلياة -1
  .حكى اإلمجاع عليه الزركشي وغريه: كونه من الثقلني -2
صـور فهمـه عـن إدراك معـاين اخلطـاب      فالصيب لـيس مكلفـا لق  : البلوغ -3

  .الشرعي
  .فانون غري مكلف إمجاعا: العقل -4
  .فال تكليف على النائم والناسي وكذلك السكران عند اجلمهور: الفهم -5
  .فيمتنع تكليف املكره إكراها ملجئا: االختيار -6
أمجـع أصـحابنا علـى اشـتراطه،     : قال الكيا الطـربي : العلم بكونه خماطبا -7

  .املقصود متكنه من العلم فقطو

 

اإلسالم شرط يف التكليف بأداء الفرروع الشرعية، وأما اإلميان فمطلوب من -1
  .كل عاقل من الثقلني

 .الساهي و الصيب وانون ليسوا داخلني يف اخلطاب التكليفي-2
 :خماطبة الكفار بفروع الشرع هلا حاالت -3

  .ميان إمجاعاال خالف يف خماطبة الكفار باإل •
  .وال خالف أم خماطبون بالعقوبات كاحلدود إن كانوا أهل ذمة •
  .وال خالف يف خماطبتهم مبا ورد لتنظيم املعامالت الدنيوية •
وال خالف أـم ال يطـالبون بتنفيـذ فـروع الشـرع قبـل اإلسـالم وال         •

                                      
  .1/189نثر الورود  )1(
 514-1/490وشرح ابـن النجـار   246-1/180وشرح خمتصر الروضة  384-1/344البحر احمليط  )2(

  .280-1/274واحملصول 
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  .بقضائها بعده
م وإمنــا اخلــالف يف معاقبتــهم عليهــا يف اآلخــرة، فهــذا هــو مقصــوده •

مبخاطبتهم ا وكان األوىل أن يكون هذا من مباحث علم العقائد، وقد 
  :اختلف العلماء يف هذه املسألة إىل أقوال أمهها

اجلمهور من الشافعية واملالكية واحلنابلة وبعض : الكفار خماطبون بفروع الشرع -أ
  .احلنفية

من املالكية ابن وهو مذهب أيب حنيفة ومجهور أصحابه و: أم غري خماطبني ا -ب
  الشيخ أيب حامد اإلسفرايين : خويز منداد ومن الشافعية

رواية عن أمحد ذكرها الطويف وأبو يعلى، ألن : مكلفون بالنواهي دون األوامر -ج
  . النواهي خيرج املكلف من عهدا مبجرد تركها

ن كان إ ي عن ضدهاملعني ـ خبالف املوسع واملخريـ   بالشيءمن الشارع  األمر -4
ضده واحدا كاألمر بالسكون ي عن ضده وهو احلركة، و عن أضداده كلها إن كان 

له أكثر من ضد كاألمر بالقيام ي عن أضداده من قعود واضطجاع واتكاء 
  .إخل.... واستلقاء

إن كان له ضد واحد كالنهي عن  أمر بضدهاملعني  عن الشيءمن الشارع  النهي -5
ن كان املنهي عنه له أكثر من ضد كالنوم كان النهي عنه الكالم أمر بالسكوت، وإ

  .أمر بواحد من أضداده من غري تعيني

  

  هل الكفار مكلفون باإلميان أو بالفروع؟-1
  هل الصيب والساهي و انون خماطبون؟ -2
  هل األمر بالشيء ي عن ضده؟ -3
  .هل النهي عن الشيء أمر بضده؟ -4
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  .تعريف النهي -1
 .صيغة النهي  -2
 .النهي يدل على الفساد -3
  .معاين صيغة النهي -4
 

 
اه ينهاه يا فانتهى وتنـاهى كـف،   : هو لغة خالف األمر، يقال ه قول

  :وأنشد سيبويه لزياد بن زيد العذري
  أطــال فــأملى  أو تنــاهى فأقصــرا      إذا مــا انتــهى علمــي تناهيــت عنــده

  .)1(أصله الغاية والبلوغ: وقال ابن فارس
، )2(لدين السـبكي قاله تاج ا" اقتضاء كف عن فعل ال بقول كف،: "واصطالحا

وقال يف ، )3("اقتضاء كف عن فعل على جهة االستعالء: "قال ابن احلاجب والطويف
  :املراقي

  )4(ومـــا يضـــاهيه كـــذر قـــد امتنـــع   هــو اقتضــاء الكــف عــن فعــل، ودع 
                                      

  .99: عجم مقاييس اللغة ص، وم15/343لسان العرب  )1(
  .30والوجيز يف أصول الفقه ص  1/614الضياء الالمع  )2(
  .2/428وشرح خمتصر الروضة   1/685خمتصر ابن احلاجب  )3(
  .1/235نثر الورود  )4(
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أي  أي الكـف   أي طلـب   : وعرفه املصنف بقوله
ل، فخـرج مـا كـان بغـري لفـظ كاإلشـارة       ال تفعـ : اللفظ الدال عليه بالوضع وهو

كف وذر ودع فهي أوامر، : والقرائن املفهمة، وخرج أيضا اللفظ غري املوضوع له مثل
      يف املكانة واملرتبة، فإن ساواه فهـو التمـاس، وإن كـان النـاهي دون

 أي صفة الوجوب وهي اجلزم واحلـتم،  املنهي فهو سؤال ودعاء 
  .والظاهر أن املقصود هنا التحرمي، والنهي أعم من ذلك فيشمل التحرمي والكراهية

إذا جتردت صيغة النهي دلت عى التحرمي عند األئمة األربعة وغريهـم وبـالغ   *
  )1(الشافعي يف الرد على من ادعى أا للندب

 
 عدم االعتـداد بـه إذا وقـع، لعـدم    أي  أي النهي  : قوله

 حلـديث عائشـة  " هذا مذهب العلماء يف قدمي الدهر وحديثه:"موافقته للشرع، قال اخلطايب
  .)2(»من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد«: قال rرضي اهللا عنها أنه 

  .إما أن يكون لغريه أو لعينه: واعلم أن النهي عن الشيء على قسمني
  :غريه، وهو نوعانالنهي عن الشيء ل -أ

ما ي عنه ملعىن جاوزه كالبيع وقت النداء يوم اجلمعـة خـوف االشـتغال عـن      -1
اجلمعة، فهذا املعىن جتاوز املبيع وكالصـالة يف الـدار املغصـوبة، فهـذا النـوع ال      
يقتضي الفساد عند اجلمهـور الشـافعي وغـريه، خالفـا للحنابلـة وداود، وقـال       

  )3("الفساد إال مانقل عن مالك وأمحد الخالف أنه اليقتضي:"اآلمدي
ما ي عنه ملعىن اتصل به وصفا ويعرب عنه بالنهي عن الشيء للوصف الـالزم   -2

  :له، كصوم يوم النحر وأيام التشريق ففيه اخلالف
                                      

  .3/83وشرح الكوكب  343بتحقيق شاكر ص  الرسالة للشافعي )1(
  ).60(باب ) 34(وعلقه البخاري كتاب ) 1718(صحيح مسلم  )2(
  .1/322اإلحكام لآلمدي  )3(
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 .يفيد الفساد شرعا واختاره الزركشي - 
 .ال يفيده عزاه ابن احلاجب لألكثرين - 
 .هيدل على فساد الوصف وصحة املنهي عن - 

  :كبيع املالقيح واملضامني وصالة احلائض وفيه مذاهب: املنهي عنه لعينه -ب
يدل على الفساد مطلقا سواء كان املنهي عنه عبادة أو معاملة عند اجلمهور مـن   - 

 .أصحاب الشافعي ومالك وأيب حنيفة وأهل الظاهر وغريهم
األشـعري  ال يدل عليه أصال وحيتاج الفساد إىل دليل غري النهي، وهـو مـذهب    - 

والقاضيني أيب بكر وعبد اجلبـار، واختـاره مـن الشـافعية القفـال والسـمناين       
 .والغزايل، وحكاه الرازي عن أكثر الفقهاء، واآلمدي عن احملققني

يدل على الفساد يف العبادات دون املعامالت، وهو مذهب أيب احلسني البصري،  - 
 . )1(واختاره الغزايل يف املستصفى

  :قال يف املراقي
ــاد ــحيح للفســـ ــاء يف الصـــ ــداد     وجـــ ــدليل للســـ ــج الـــ   إن مل يـــ
ــل    ــد اخللــ ــع وزيــ ــدم النفــ ــي     لعــ ــه ينجلـ ــع عليـ ــا بيـ ــك مـ   وملـ
ــدن  ــوق أو بــــ ــري بســــ ــرن       إذا تغــــ ــد اقتـ ــه قـ ــريه بـ ــق غـ   أو حـ
ــدارس  ــحة يف املـــ ــث للصـــ ــارس      وبـــ ــرب فـ ــهي حـ ــال بالنـ   )2(معلـ

وز تأنيثه ويكون املراد الضمري يعود على األمر وجي: قوله
  .]2: آية املائدة سورة[﴾ فَاصطَادوا حلَلْتم وإِذَا﴿: كقوله تعاىل به الصيغة 

  .]40:  آية فصلت سورة[﴾ شئْتم ما اعملُوا﴿ :مثاله : قوله
  .]16:  آية الطور سورة[﴾ تصبِروا لَا أَو فَاصبِروا﴿: مثال : قوله

                                      
وخمتصر ابـن احلاجـب    2/439والبحر احمليط  1/287احملصول و 442-2/428شرح خمتصر الروضة  )1(

واملستصـفى   138: وتنقـيح الفصـول ص   1/620والضياء الالمع  1/322واإلحكام لآلمدي  1/686
  .95-3/85وشرح الكوكب  122: ، وأصول الشاشي ص221: ص

  .1/238رود نثر الو )2(
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  .]69:   األنبياء[﴾ وسلَاما بردا كُونِي نار يا قُلْنا﴿ :مثاله: : قوله
وقد ذكرت لصيغة األمر حوايل ثالثني معـىن عنـد الكـالم عليهـا وكـان األوىل      

  .باملصنف أن يقدم هذه الفقرة إىل هنالك
 

  :)1(ة أمههاوأما معاين صيغة النهي فهي كثري
  .]32:   اإلسراء[﴾ سبِيلًا وساَء فَاحشةً كَانَ إِنه الزنا تقْربوا ولَا﴿ :التحرمي -1
  .]267:  آية البقرة سورة[﴾ تنفقُونَ منه الْخبِيثَ تيمموا ولَا﴿ :الكراهة -2
  .]237:  البقرة[﴾ بصري تعملُونَ بِما هاللَّ إِنَّ بينكُم الْفَضلَ تنسوا ولَا﴿: األدب-3
  .]88:  آية احلجر[﴾ منهم أَزواجا بِه متعنا ما إِلَى عينيك تمدنَّ لَا﴿ :التحقري  -4
  .]102:  آية عمران آل سورة[﴾ مسلمونَ وأَنتم إِلَّا تموتن فَلَا﴿ :التحذير -5
 عنـد  أَحيـاءٌ  بـلْ  أَمواتـا  اللَّه سبِيلِ في قُتلُوا الَّذين تحسبن ولَا﴿ :بيان العاقبة -6

هِمبقُونَ رزر169:  آية عمران آل سورة[﴾ ي[.  
  .]66:  آية التوبة سورة[﴾ تعتذروا لَا﴿: اليأس -7
 سـورة [﴾ تسـؤكُم  لَكُم دتب إِنْ أَشياَء عن تسأَلُوا لَا﴿ :اإلرشاد إىل األحوط -8
  .]101:  آية املائدة

﴾ الْـَآمنِني  مـن  إِنـك  تخـف  ولَا أَقْبِلْ موسى يا﴿ :إتباع األمن من اخلوف -9
  .]31:  آية القصص سورة[

:  آيـة  البقـرة  سـورة [﴾ أَخطَأْنـا  أَو نِسـينا  إِنْ تؤاخذْنا لَا ربنا﴿ :الدعاء -10
286[ .  

  .ال تفعل كذا: كقولك لنظريك: االلتماس -11
                                      

  .1/615، والضياء الالمع 2/428البحر احمليط و 82-3/78شرح الكوكب )1(
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  .كقولك ملن ال ميتثل أمرك ال متتثل أمري: التهديد -12
  .اإلباحة يف النهي بعد اإلجياب -13
  .]33:  آية الرمحن سورة[﴾ بِسلْطَان إِلَّا تنفُذُونَ لَا﴿ :اخلرب -14

 

  ".ه الغاية والبلوغأصل: "خالف األمر، وقال ابن فارس: هو لغة: النهي -1
  . "اقتضاء كف عن فعل على جهة االستعالء: "واصطالحا

أي عدم االعتـداد بـه إذا وقـع، لعـدم موافقتـه       على فساد املنهي عنهالنهي  يدل-2
  .للشرع

3 -  اوترد صيغة األمر واملراد:  
 .﴾فَاصطَادوا حلَلْتم وإِذَا﴿ :كقوله تعاىل اإلباحة-
  .﴾شئْتم ما اعملُوا﴿: مثاله أو التهديد -
  .﴾تصبِروا لَا أَو فَاصبِروا﴿: مثال أو التسوية -
  .إىل غري ذلك  ﴾وسلَاما بردا كُونِي نار يا قُلْنا﴿ :مثاله: أو التكوين -

 

  عرف النهي لغة واصطالحا ؟ -1
 ماهي صيغته؟ -2
 .على ما ذا يدل النهي؟ -3
 ما هي معاين صيغة النهي؟ -4
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.  
 

  .تعريف العام -1
 .ألفاظ العام  -2
 .هل العموم من عوارض األلفاظ أم املعاين -3
  .ال عموم للفعل -4
 

 
مطر عام، وخصب عـام، إذا  : عب، يقالهو لغة الشامل املستو قوله 

  مشل األماكن كلها، ومنه العمامة ألا تعم الرأس، والعامة ضد اخلاصة، 
  .عمهم بالعطية: وعم الشيء يعم عموما مشل اجلماعة، يقال: "قال اجلوهري
احلديث، أي قحـط عـام   ...»سألت اهللا أال يهلك أميت بسنة عامة«: ويف احلديث

  )1( ."القيامة ألا تعم الناس باملوت يعم مجيعهم، والعامة
وقـال   )2(واختاره الطـويف " اللفظ الدال على مجيع أجزاء ماهية مدلوله: " واصطالحا

                                      
واملصـباح املـنري     650: ومعجم مقاييس اللغـة ص  12/423واللسان  2/1470الصحاح للجوهري  )1(

  .3/301والنهاية  256: ص
  .2/448شرح خمتصر الروضة  )2(
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  .)1("العام هو املوضوع ملعىن كلي يفيد تتبعه يف حماله: "القرايف
، وحنـوه  "العام لفظ يستغرق الصـاحل لـه مـن غـري حصـر     : "وقال ابن السبكي

هو اللفظ املستغرق جلميع ما يصلح له حبسـب وضـع   : "الرازي ، وقال)2(للزركشي
  :، وقال يف املراقي)3("الرجال: واحد، كقولنا

ــثال     مـــا اســـتغرق الصـــاحل دفعـــة بـــال ــر م ــظ كعش ــن اللف ــر م   )4(حص
فيه للعهـد  " أل"يف االصطالح و للتفصيل  : وعرفه املصنف بقوله

دفعـة واحـدة    أي مشـل تناولـه    أي اللفـظ الـذي    الذكري 
  أي فأكثر وهو حال حمذوف العامل    أي حتديـد، فخـرج

فصـاعدا مـثىن النكـرة يف    : زيـد ورجـل يف اإلثبـات، وبقولـه    : بقوله عم شيئني حنو
من غري حصر أمساء العدد كالثالثة والعشرة فإا تتناول أكثر مـن  : اإلثبات، وبقوله

  .)5( ولكن إىل غاية حمصورة، وبنحو هذا عرفه أبو إسحاق الشريازي والغزايلاثنني
يف طلبـها   gومما يدل على إثبات العام عمل الصحابة به كاسـتدالل فاطمـة   

﴾ أَولَادكُم في اللَّه يوصيكُم﴿ :وهي قوله تعاىل )6(بآية املرياث rمرياثها من النيب 
األئمة «: rأيب بكر الصديق يوم السقيفة بقوله  ، ومتسك]11:  آية النساء سورة[

  .)7(»من قريش
 

أي املوضوعة له، والضمري يف ألفاظه يعود على العموم املفهوم  : قوله
  .)8(من العام، أو الضمري يعود إىل العام وإضافة ألفاظ إليه بيانية

                                      
  .38: تنقيح الفصول صو 158تقريب الوصول ص )1(
  .3/5، والبحر احمليط 1/636الضياء الالمع  )2(
  .1/294احملصول  )3(
  .1/243نثر الورود  )4(
  .224: املستصفى صو 26اللمع للشريازي ص )5(
  ).3093(و) 3092(صحيح البخاري  )6(
  .ورجاله رجال الصحيحني إال أنه مرسل ولكن له شواهد تقويه) 18(أمحد يف املسند  )7(
  .67: لى شرح احمللي صحاشية الدمياطي ع )8(
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مل يقصـد احلصـر بـل التسـهيل      ال مفهوم للعدد، ألن املصنف ) )1: قوله
  .)2(على املبتدإ عن التوجه لغريها، وإال فهي تزيد على العشرين

اليت ليست للعهد  أي اسم اجلنس  : النوع األول
 خسـرٍ  لَفـي  الْإِنسـانَ  إِنَّ﴿ :بل للجنس والدليل على ذلك جواز االستثناء منه حنـو 

، والستدالل الصحابة بقوله ]3 - 2:  اآليات العصر سورة[﴾َآمنوا ذينالَّ إِلَّا) 2(
مـع أـا    ]38:  آيـة  املائـدة  سورة[﴾ أَيديهما فَاقْطَعوا والسارِقَةُ والسارِق﴿ :تعاىل

 .)4(، أو يف سارق رداء صفوان)3(نزلت فيمن سرق ان
، ورجحه "ليني وكافة الفقهاءوهو قول مجهور األصو: "قال القاضي عبد الوهاب

إلكيا الطربي وابن احلاجب وأيب إسحاق الشريازي وابن برهان، وابن السـمعاين،  
  . )5(والباجي، والزركشي، واآلمدي، خالفا للغزايل وأيب علي الفارسي

باملعىن اللغوي وهو اللفظ الدال على اجلماعة سواء  : النوع الثاين
نحوي مجعا كالرجال والفقهاء، أو اسم مجع كالعاملني عند ابن أكان يف االصطالح ال

مالك وغريه الختصاصه بالعقالء، أو اسـم جـنس مجعـي كـالتمر والبقـر،      
 أي املعرف بأل اجلنسية أو املضاف إىل معرفة  

وسواء أكان اجلمع مجع كثرة كرجال وصواحب أو مجع قلة وهو مجـع التصـحيح   
ت ومجع التكسري الذي هو علـى وزن أفعلـة أو فعلـة أو أفعـال،     كمسلمني ومسلما

، وهـذا قـول مجـاهري األصـوليني     )6(والقلة من ثالثة إىل أحد عشر وما بعدها كثـرة 
  .)7(والفقهاء

السالم علينا وعلى عباد اهللا الصـاحلني،  «: يف التشهد rومن أدلة عمومه قوله 
                                      

  .26وباألربعة حدده الشريازي يف اللمع ص )1(
  .141: وتنقيح الفصول ص 1/297احملصول  )2(
  ).6789(البخاري  )3(
  ).3804(واحلاكم  2/255والنسائي ) 4394(أبو داوود  )4(
للمـع  وا 1/293، ونثـر الـورود   1/334، واإلحكـام  208: ، وإرشـاد الفحـول ص  3/98البحر احمليط  )5(

  .26ص
  .4/296أوضح املسالك  )6(
 .142: وتنقيح الفصول ص 1/253ونثر الورود  2/701خمتصر ابن احلاجب  )7(
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، ومثالـه  )1(» يف السـماء واألرض فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد اهللا
  . ﴾ وجدتموهم حيثُ الْمشرِكني فَاقْتلُوا﴿ :أيضا

يف اجلملـة كأمسـاء الشـرط وأمسـاء االسـتفهام       : النوع الثالث
واملوصوالت ووجه اإلام يف غري املوصوالت ظاهر أما املوصوالت فهي معارف لكن 

  : بالصلةال تعرف معانيها إال
ذكـورا أو إناثـا سـواء     أفراد  حال كونه عاما ))2وذلك 

 سـورة [﴾ مـؤمن  وهو أُنثَى أَو ذَكَرٍ من صالحا عملَ من﴿: شرطية مثل" من"كانت 
   استفهامية حنو من دخل املسجد؟ أو،  ]97:  آية النحل
  مثل)3(   ا عامـةحال كو   أفـراد     غالبـا وقـد تـأيت

سـواء   ]75:  آيـة  ص سورة[﴾ بِيدي خلَقْت لما تسجد أَنْ منعك ما﴿: للعاقل حنو
، أو ]197:  آية البقرة سورة[﴾اللَّه يعلَمه خيرٍ من تفْعلُوا وما﴿: كانت شرطية مثل

أو موصـولة   ]17:  آيـة  طـه  سـورة [﴾ موسى يا بِيمينِك تلْك وما﴿: استفامهية حنو
  .]96:  آية النحل سورة[﴾ باقٍ اللَّه عند وما ينفَد عندكُم ما ﴿: حنو

  مثل)4(  احال كو     أي ما يعقل وما ال يعقـل فهـي تـدل
 سورة[﴾ الْحسنى لْأَسماُءا فَلَه تدعوا ما أَيا﴿: على العموم، سواء كانت شرطية حنو

، أو  ]28:  آيـة  القصـص  سـورة [﴾ قَضيت الْأَجلَينِ أَيماو﴿. ]110:  آية اإلسراء
 حـديث  فَبِـأَي ، و﴿ ]124:  آية التوبة سورة[﴾ إِميانا هذه زادته أَيكُم﴿: إستفهامية

هدعونَ بنمؤأو موصولة حنو، ]185:  آية األعراف سورة[﴾ ي :﴿ثُم نزِعنلَن نكُـلِّ  م 
ةيعش مهأَي دلَى أَشنِ عمحا الريت69:  آية مرمي سورة[﴾ ع[.  

هـو مـن صـيغ     أفـراد   حال كونه عامـا   ))5كذلك  : قوله
، ]78:  آيـة  النساء  سورة[﴾تالْمو يدرِكُكُم تكُونوا أَينماسواء كان شرطا حنو ﴿العموم 

                                      
 ).402(ومسلم ) 831(البخاري  )1(
 .204: وإرشاد الفحول ص 195: وروضة الناظر ص 1/301احملصول   )2(
  .204: وإرشاد الفحول ص 1/301احملصول و 195: روضة الناظر ص  )3(
 .204: وإرشاد الفحول ص 1/297احملصول   )4(
 .204: إرشاد الفحول ص  )5(
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  .]10:  آية القيامة سورة[﴾ الْمفَر أَين يومئذ الْإِنسانُ يقُولُ﴿: أو استفهاما مثل
: سواء أكان استفهاما حنـو   أفراد  حال كونه عاما  ))1قوله 

، أو شـرطا   ]48:  آيـة  يونس سورة[﴾ صادقني كُنتم إِنْ الْوعد هذَا متى ويقُولُونَ﴿
  .مىت تأتين أكرمك: حنو

 إِذْ خطْـبكُن  مـا  قَـالَ ﴿: حنـو  حال كوا مسـتعملة   قوله 
نتداور فوسي نع فِْسه51:  آية يوسف سورة[﴾ ن[      حال كونـه مسـتعمال يف

 ا﴿: أي الشرط حنوو فَمقَامتااس وا لَكُميمقتفَاس مآيـة  التوبة سورة[﴾ لَه  :
:  آيـة  البقـرة  سـورة [﴾ مثْلهـا  أَو منها بِخيرٍ نأْت ننِسها أَو َآية من ننسخ ماو﴿ ]7

  ".اخلرب"ويف نسخة حمل اجلزاء . ]106
﴾ باقٍ اللَّه عند وما ينفَد عندكُم ما﴿: كاخلربية وهي املوصولة حنو : قوله

:  آية التوبة سورة[﴾ عنِتم ما علَيه عزِيز، أو املصدرية حنو ﴿]96:  آية النحل سورة[
وأشـار   ]25:  آيـة  التوبـة  سورة[﴾ رحبت بِما الْأَرض علَيكُم وضاقَتو﴿  ]128

عامة غري منحصـرة يف مـا   املصنف بإدخاله الكاف على من إىل أن األمساء املبهمة ال
  .)2(إخل... ذكربل هي كثرية منها كل ومجيع والذي واليت ومجعهما وحيثما

عاملـة   أي على  النافية حال كوا داخلة  : النوع الرابع) و(
أو عمـل لـيس    ،]92:  آيـة  يوسف سورة[﴾ علَيكُم تثْرِيب لَا﴿ :فيها عمل إن حنو

 فيها لَا﴿ :، أو غري عاملة ة حنو : وحنو : مثل
  :ومن عملها عمل ليس. ]47:  آية الصافات سورة[﴾ ينزفُونَ عنها هم ولَا غَولٌ

ــا    )3(وال وزر ممــــا قضــــى اهللا واقيــــا    تعــز فــال شــيء علــى األرض باقي
 

: فيقـال  )4(أي املنطوق به وهو اللفظ إمجاعا : لهقو
لفظ عام وال يوصف به على وجه احلقيقة إال اللفظ، أما املعىن فاختلف هل العموم 

                                      
 .204: إرشاد الفحول ص  )1(
 .205: إرشاد الفحول صو 307-1/295احملصول  )2(
 .235: مغين اللبيب ص )3(
 .3/10البحر احمليط  )4(
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 :)1( من عوارضه أم ال
من عوارضه جمازا ال حقيقة عند اجلماهري من األصوليني منهم أبـو احلسـني    -أ

ايل وابن برهان وابـن قدامـة وحلولـو وإلكيـا الطـربي      البصري والسرخسي والغز
  .والرهوين

ابن احلاجب وابن اهلمـام وابـن جنـيم وابـن تيميـة      : من عوارضه حقيقة -ب
  .واجلصاص

هذا ممـا  : قال صاحب فتح الرمحوت: ليس من عوارضه ال حقيقة وال جمازا -ج
  .)2(مل يعلم قائله ممن يعتد م

 
وم مـن عـوارض املعـاين التابعـة لأللفـاظ بـل املعـاين        ليس املراد بكون العم 

املستقلة كاملقتضى واملفهوم، فإن املعاين التابعة لأللفـاظ ال خـالف يف عمومهـا ألن    
 .)3(لفظها عام

  :قال يف املراقي
ــاين   ــوارض املبــ ــن عــ ــو مــ ــاين    وهــ ــاظ واملعــــ   وقيــــــل لأللفــــ

مثـل حـديث أنـه     أي غري اللفظ قوله 
r :»فال يعم كل سفر طويال كان أم قصريا)4(»مجع بني الصالتني يف السفر ،.  

وأما األفعال فال يصح فيها دعوى العموم ألا تقع : "قال أبو إسحاق الشريازي
  .)5("على صفة واحدة

 حـديث أنـه   : كوقائع األعيان مثلr :»   حكـم بالشـاهد
  .)7(فهذه قضايا عني ال عموم هلا، )6(»واليمني

                                      
 .1/640الالمع  والضياء 1/244ونثر الورود  14- 3/10والبحر احمليط  2/697خمتصر ابن احلاجب ) 1(
 .1/258فتح الرمحوت  )2(
 .3/14والبحر احمليط  2/650تشنيف املسامع  )3(
 ).44/703(ومسلم ) 1109(البخاري  )4(
 .28: اللمع الشريازي ص )5(
 .tعن ابن عباس) 2370(وابن ماجه ) 3608(وأبو داود ) 1712(مسلم  )6(
 .149: شرح تنقيح الفصول ص )7(
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1 
  .  ]35:  آية األنبياء سورة[﴾ الْموت ذَائقَةُ نفْسٍ كُلُّ﴿ :مثل: كل -1
 سـورة [﴾ أَجمعـونَ  كُلُّهـم  الْملَائكَةُ فَسجد﴿: مثل) وأمجع وأمجعون: (مجيع -2
  .]30:  آية احلجر
والظاهر أـا  : "غفر يل ولسائر املسلمني، قال الزركشيمثل اللهم ا: سائر -3

  .)2("للعموم وإن كانت مبعىن الباقي خالفا للقاضي عبد الوهاب والقرايف
 الْجِـن  معشـر  يـا ﴿: مثـل : معشر ومعاشر وعامة وكافة وقاطبـة : 4-5-6-7

 سـورة [﴾ كَافَّـةً  نيالْمشـرِك  وقَـاتلُوا ﴿: وقال  ]130:  آية األنعام سورة[﴾ والْإِنسِ
  .]36:  آية التوبة
 وجـوهكُم  فَولُّوا كُنتم ما وحيثُ﴿: حيث وكيف وإذا الشرطية مثل: 8-9-10
هطْر144:  آية البقرة سورة[﴾ ش[.  

 عـنِ  يسـأَلُونك ﴿: مهما وأىن وأيان وإذ ما كقولـه تعـاىل  : 11-12-13-14
ةاعانَ السا أَياهسرم ﴾.  
  .]34:   إبراهيم[﴾ تحصوها لَا اللَّه نِعمةَ تعدوا وإِنْ﴿: اإلضافة إىل املعرفة - 15
 دون مـن  أَربابـا  بعضـا  بعضنا يتخذَ ولَا﴿: مثل: النكرة يف سياق النفي -16

64:  آية عمران آل سورة[﴾ اللَّه[لَا﴿: ، ومثل بزعي هنثْقَالُ عم ذَرة ﴾]سـبأ  سورة 
  . ]3:  آية

﴾ ظَلَموا الَّذين إِلَى تركَنوا ولَا﴿: مثل: الفعل يف سياق النفي أو الشرط -17
  .]113:  آية هود سورة[

  .]72:  آية األنعام سورة[﴾ الصلَاةَ أَقيموا﴿ :األمر للجميع بصيغة اجلميع - 18

                                      
، وروضــة 307-1/295واحملصــول  213-204: وإرشــاد الفحــول ص 129-3/62البحــر احملــيط  )1(

 .225: واملستصفى 195: الناظر ص
 .73-3/72انظر البحر احمليط  )2(
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مطر عام، وخصب عام، إذا مشل األماكن : لالعام هو لغة الشامل املستوعب، يقا -1
  "اللفظ الدال على مجيع أجزاء ماهية مدلوله: "كلها، واصطالحا

  : من صيغ العموم  -2
اليت ليست للعهد بل للجنس والدليل على  املعرف باأللف والالم االسم: األول

 ﴾ َآمنوا الَّذين اإِلَّ) 2( خسرٍ لَفي الْإِنسانَ إِنَّ﴿ :ذلك جواز االستثناء منه حنو
املعرف بأل اجلنسية أو املضاف إىل معرفة وهو اللفظ الدال على  اسم اجلمع: الثاين

اجلماعة سواء أكان يف االصطالح النحوي مجعا كالرجال والفقهاء، أو اسم مجع 
  .كالعاملني أو اسم جنس مجعي كالتمر والبقر

  .شرط وأمساء االستفهام واملوصوالتاألمساء املبهمة يف اجلملة كأمساء ال: الثالث
 .﴾الْموت ذَائقَةُ نفْسٍ كُلُّ﴿: مثل: كل: الرابع

  .﴾أَجمعونَ كُلُّهم الْملَائكَةُ فَسجد ﴿:مثل وأمجع وأمجعون: مجيع: اخلامس
  مثل اللهم اغفر يل ولسائر املسلمني، : سائر: السادس

  .﴾اللَّه دون من أَربابا بعضا بعضنا يتخذَ اولَ﴿: النكرة يف سياق النفي مثل:السابع
  .﴾ظَلَموا الَّذين إِلَى تركَنوا ولَا﴿: مثل: الفعل يف سياق النفي أو الشرط:الثامن

  :ال خالف يف أن العموم من عوارض اللفظ، واختلف يف املعىن -  3
  صوليني من عوارضه جمازا ال حقيقة عند اجلماهري من األ -أ

  .من عوارضه حقيقة عند ابن احلاجب وابن اهلمام وابن جنيم وابن تيمية - ب
  .وهذا مما مل يعلم قائله ممن يعتد م: ليس من عوارضه ال حقيقة وال جمازا - ج 

 

  بني العام لغة واصطالحا؟ -1
 اذكر ستة من صيغ العموم؟ -2
 مثل لكل منها؟ -3
  ؟هل العموم من عوارض األلفاظ واملعاين -4
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  .تعريف اخلاص -1
 .اإلستثناء والشرط والصفة: املخصصات املتصلة -2
 .املطلق واملقيد -3
 .ختصيص الكتاب بالكتاب وبالسنة -4
 ختصيص السنة بالكتاب وبالسنة -5
  . صيص النطق بالقياسخت -6

 

 
خصه بالشيء خيصـه خصـا وخصوصـا    : "وهو لغة قال ابن منظور قوله 

، "أفرده به دون غريه: وخصوصية والفتح أفصح وخصيصي وخصصه واختصه
  :وقال الشاعر
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ــه   ــدا مودتـ ــين عمـ ــرأ خصـ   )1(على التنـائي لعنـدي غـري مكفـور        إن امـ
اللفـظ الـدال علـى مسـمى     "أو" الدال على شـيء بعينـه   اللفظ: "واصطالحا 
ما ال : "أي يف رمسه وتعريفه فيقال مثال وعرفه املصنف بقوله . )2("واحد

مـا ال يقتضـي   "، أو "ما يتناول شيئا حمصورا"، أو "يتناول شيئني فصاعدا جبهة واحدة
  .رجل ورجلني: و، حن"ما ال يتناول مجيع ما يصلح له"أو " استغراق اجلنس

اإلفراد، مصـدر خصـص   : لغة : مث عرف التخصيص بقوله
أي إخـراج حكـم    على وزن التفعيل الذي يدل على التكـثري وهـو    

     أي األمور اليت تدل عليها سواء أكانت تلك اجلملـة مـدلول
فظ عاما أو غري لفظ بطريق النطق أو ال كما يف املفهوم، وسواء أكان ذلك الل

عام كاالستثناء من العدد وكذا بدل البعض على ما صرح بـه ابـن احلاجـب،    
  .كلها فإنه نسخ : وخرج بقوله

وقال ابن " متييز بعض اجلملة باحلكم: "وعرف ابن السمعاين التخصيص بقوله
محـل اللفـظ  علـى    :"، وقال ابـن حـزم   "قصر العام على بعض مسمياته: "احلاجب

التخصـيص قصـر العـام علـى     : "وقال ابن السبكي" )3(عض ما يقتضيه يف اللغةب
، وقال يف "إخراج بعض ما تناوله اخلطاب عنه: "، وقال الفخر الرازي"بعض أفراده

  :املراقي
ــاد   ــع اعتمـ ــم مـ ــذي عـ ــر الـ   غـــري علـــى بعـــض مـــن األفـــراد    قصـ

: آية البقرة سورة[﴾ قُروٍء ثَلَاثَةَ هِنبِأَنفُِس يتربصن والْمطَلَّقَات﴿: مثل ختصيص عموم
 سورة[﴾ حملَهن يضعن أَنْ أَجلُهن الْأَحمالِ وأُولَات﴿: باحلوامل يف قوله  ]228

 طَلَّقْتموهن ثُم الْمؤمنات نكَحتم إِذَا﴿: واملطلقات قبل الدخول بقوله ]4:  آية الطالق
نلِ مأَنْ قَب نوهسما تفَم لَكُم هِنلَيع نم ةدا عهوندتع4(]49:  آية األحزاب سورة[﴾ ت( .  

                                      
 .1/814والصحاح للجوهري  7/24لسان العرب  )1(
 .243: وإرشاد الفحول ص 3/240البحر احمليط و 2/550شرح خمتصر الروضة  )2(
  .1/56م البن حزم اإلحكام يف أصول األحكا )3(
ونثـر   1/329واحملصـول   2/14والضـياء الالمـع    2/786وخمتصر ابن احلاجـب   3/241البحر احمليط  )4(

 .1580وتقريب الوصول ص 1/272الورود 
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هو أي التخصيص مبعىن املخصص أي املفيد للتخصيص مـن إطـالق    قوله 

 الدال عليه لفـظ التخصـيص،   " املخصص"املصدر على اسم الفاعل 
هـو  أو يسـتقل   خصص إمـا أن ال يسـتقل بنفسـه فهـو     قسمني ألن امل

إذاً فاملخصصات قسمان كبريان مها ،:  
  .املتصل وهو ما ال يستقل بنفسه من اللفظ بأن يقارن العام: األول
  .املنفصل وهو ما يستقل بنفسه من لفظ أو غريه: الثاين

 
  :مخسة أنواع بقوله  مث بني أنواع املخصص املتصل

ثنيت احلبـل إذا عطفـت   : العطف والعود كقوهلم )1(وهو لغة : أوهلا
ثنيت فالنا عـن رأيـه، أو   : بعضه على بعض، وقيل مبعىن الصرف والصد من قوهلم

 .)2(مبعىن تكرير الشيء مرتني وذلك أن ذكره يثىن مرة يف اجلملة ومرة يف التفصيل
احلكـم  : "، وقيـل "إخراج بعض اجلملة بـإال أو مـا قـام مقامهـا    :")3(واصطالحا

عبارة عن إخـراج  : "وقيل". بإخراج الثاين من احلكم األول بواسطة موضوعة لذلك
  ".بعض ما دل اللفظ عليه ذاتا كان أو عددا أو ما مل يدل عليه

لفـظ  واملقصود باالستثناء هنا الدال عليه أي جمموع إال أو إحدى أخواا مـع ال 
  .جاء العلماء إال زيدا: الواقع بعدها حنو

 جاَء فَقَد﴿: أصله الشرط بالتحريك وهو العالمة منه )4(لغة:  : ثانيها
  .أي عالماا  ]18:  آية حممد سورة[﴾ أَشراطُها

                                        :)5(واصطالحا له ثالث إطالقات
 .1141والقاموس  188: معجم مقاييس اللغة صو 2/1672الصحاح  )1(
 .2/1672والصحاح  1141: ، والقاموس ص188: معجم مقاييس اللغة ص )2(
 337واحملصـول   186: وشـرح تنقـيح الفصـول ص    3/275البحر احمليط و 160 تقريب الوصول ص)3(

 .4/446واإلحكام البن حزم 
 .333-7/329ولسان العرب  1/886الصحاح  )4(
 204: وشرح التنقـيح ص  1/350احملصول و 2/625وشرح خمتصر الروضة  1/59اإلحكام البن حزم  )5(

 .3/327والبحر احمليط 
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 وإِنْ﴿: واـا حنـو  تعليق أمر على أمر بإنْ أو إحدى أخ: "وهو املراد هنا:  األول
كُن لٍ أُولَاتمقُوا حففَأَن هِنلَي6:  آية الطالق سورة[﴾ ع[.  

زاد " هـو الـذي يقـف عليـه املـؤثر يف تـأثريه ال يف ذاتـه       : "وعرفه الرازي بأنه 
  ".ويلزم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود وال عدم"القرايف 

غريمها من خطاب الوضع، فهو ما يلزم من وهو قسيم السبب واملانع و: والثاين
  ".عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود وال عدم بذاته

جعل شيء قيد يف شيء كشـراء الدابـة بشـرط كوـا حـامال، وهـذا       : والثالث
  .حيتمل رجوعه إىل األول

  .و جيب اتصال الشرط باملشروط
ما يشعر مبعىن تتصـف  واملراد بالصفة املقيدة هي  : ثالثها -

به أفراد العام سواء أكان نعتا أم عطف بيان أم حاال، وسواء أكان مفـردا أم مجلـة أم   
شبهها وهو الظرف واجلار وارور، حنو حبست على أوالدي الفقراء، أو أبوي بكـر  

  .أو سالكي الطرق احلميدة، أو من يقرؤون القرآن، أو وهم العلماء
أكـرم قومـك الفقهـاء، فخـرج غـري      : سواء أكانت متأخرة حنو والصفة تعود إىل الكل

أكرم بين عمـك  : أكرم فقهاء قومك، ويف املتوسطة بني صفتني مثل: الفقهاء، أو متأخرة حنو
  .)1(الفقهاء وبين خالك، خالف لبعض املتأخرين، واملختار تعلقها بكل منهما

أن يأيت بعـد   )3(صود هنااية الشيء ومنقطعه، واملق )2(وهي لغة: رابعها الغاية
 سـورة [﴾ الْمرافـقِ  إِلَـى  وأَيـديكُم ﴿: العام حرف من أحرف الغاية، وهي إىل حنـو 

:  آيـة  البقـرة  سـورة [﴾ يطْهـرنَ  حتـى  تقْربـوهن  ولَا﴿: ، أوحىت حنو]6:  آية املائدة
  .]1:  آية قالطال سورة[﴾ لعدتهِن فَطَلِّقُوهن﴿: ، أوالالم مثل ]222

والتقييد بالغاية يقتضي أن يكون احلكم فيما وراء الغاية، خبالف : "قال الرازي
احلكم فيما قبلها، ألن احلكم لو بقي فيما وراء الغاية مل يكن العام منقطعا فلم تكن 

  .)4("الغاية غاية
                                      

 2/822وخمتصـر ابـن احلاجـب     175: وشـرح التنقـيح ص   3/341والبحر احملـيط   1/353احملصول  )1(
 .261: وإرشاد الفحول ص

 .2/1780والصحاح  1187: القاموس ص )2(
 .1/300ونثر الورود  261: وإرشاد الفحول ص 2/823وخمتصر ابن احلاجب  3/344البحر احمليط ) 3(
 .1/352احملصول  )4(
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 عمـوا  ثُـم ﴿: حنو أكرم الناس العلمـاء، ومنـه  : خامسها بدل البعض من الكل
واومص ريكَث مهنوحنو قوله تعاىل]71:  آية املائدة سورة[﴾ م ، :﴿لَّهللَـى  وـاسِ  عالن 

جح تينِ الْبم طَاعتاس هبِيلًا إِلَي97:  آية عمران آل سورة[﴾ س[.  
وصوب مجاعة من املتأخرين عدم ذكره كالصفي اهلندي واألصبهاين وقـال ابـن   

ألكثرون، والصواب ذكره كمـا فعـل الشـافعي وابـن احلاجـب      مل يذكره ا: السبكي
  .)1(والزركشي والرملي والعبادي

  :قال يف املراقي
ــي    ــل يف ــن الك ــبعض م ــدل ال ــاعرف      وب ــاس فـ ــدى أنـ ــا لـ   خمصصـ

أي  بإال، أو إحدى أخواا  احلقيقي أي املتصل  : قوله
 أي لوال هـذا اإلخـراج    الداللة على خروج شيء من حكم الكالم 

حنو اإلخراج يف جاء  املستثىن منه  حكم ذلك الشيء املخرج 
القوم إال زيدا فلوال االستثناء لدخل زيد يف حكم اـيء، مث بـني شـرط االسـتثناء     

هو أهم شروطه وهو  احلقيقي  للحصر  : بقوله
له علي عشرة إال تسعة فيلزمه واحـد،  : حنو )2(وإن قل

فلو مل يبق من املستثىن منه شيء مل يصح االستثناء إمجاعا قاله اآلمـدي وغـريه حنولـه    
علي عشرة إال عشرة فتلزمه العشرة، ويسمى االستثناء املفرغ، فإن قال له علي عشرة 

  .)3(على األرجح عند اجلمهور ولزمته الثالثة  إال عشرة إال ثالثة صح
أي من مجلة شروط صحة االستثناء ألنـه مفـرد مضـاف إىل     قوله 

أي االستثناء مبعىن الصيغة أي جممـوع إال مـثال ومـا بعـدها      معرفة فيعم، 
    أو املستثىن منه عرفا ال حسا فال يضر انفصاله بتـنفس أو سـعال

  .بلع ريق أو سكتة تعب أو طول الكالم مع النية قبل متام املستثىن منه
                                      

ونثـر الـورود    259: وشرح العبـادي للورقـات ص   3/350البحر احمليط و 262: لفحول صإرشاد ا )1(
1/301. 

 .254: وإرشاد الفحول ص 3/287البحر احمليط  )2(
واإلحكـام يف أصـول    2/597وشرح خمتصر الروضـة   3/287البحر احمليط و 1/397اإلحكام لآلمدي  )3(

 .4/450األحكام البن حزم 
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وشرط االتصال عند اجلمهور ورجحه الطويف خالفا البـن عبـاس وسـعيد بـن     
  .)1(املسيب وجماهد وعطاء واحلسن البصري

:  آيـة  ص سورة[﴾ تحنثْ ولَا بِه فَاضرِب ضغثًا بِيدك وخذْ﴿: واستدلوا بقوله
  .ومل يقل له استثن ]44

ولو مل   ]89:  آية املائدة سورة[﴾ الْأَيمانَ عقَّدتم بِما يؤاخذُكُم ولَكن﴿: وقوله
  .يشترط االتصال الستثىن ومل تلزمه الكفارة

وألننا  إذا مل نشترط اإلتصال مل يصح بيع وال طالق وال غري ذلك مـن العقـود   
  . قاله الطويف

  :)2(إىل أنه بقيت شروط أخرى أمهها" من"بقوله ونبه املصنف  
أن يقترن قصده بأول الكالم وادعى أبو بكر الفارسي اإلمجاع عليه، فإنشاؤه  -1

  .أصحها وهي نص كالبويطي صحته: بعد الفراغ ممنوع ويف األثناء فيه وجهان
أن يلي الكالم بال عطف فإن ويل اجلملة حبرف العطف كان لغـوا اتفاقـا،    -2

  .له عندي عشر دراهم وإال درمها: أبو إسحاق، حنو: ه األستاذقال
 لفظ  لفظ املستثىن مع أداة االستثناء  : قوله

  :ما قام إال زيدا أحد وقال الشاعر: حنو
ــيعة  ــد شـــ ــا يل إال آل أمحـــ   ومــا يل إال مــذهب احلــق مــذهب       ومـــ

له أي مما هو بعضـه ويسـمى اسـتثناء     للشيء : قوله 
: أي غري اجلنس وهو االستثناء املنقطع عند اجلمهـور حنـو   متصال اتفاقا، وجيوز 

  .جاء القوم إال محارا، وله علي ألف درهم إال ثوبا، فتلزمه ألف ناقص قيمة الثوب
اختارهـا أكثـر   عنـد أمحـد يف أصـح الـروايتني و    : )3(اشتراط اتصال اإلسـتثناء 

أصحابه وبعض الشافعية ورجحه الغزايل والعضد والطويف وابن النجار، فال يصح 
                                      

 .252: وإرشاد الفحول ص 286-3/284والبحر احمليط  2/589شرح خمتصر الروضة  )1(
وإرشـاد   ،فمـا بعـده   1/391واإلحكام لآلمـدي   3/293البحر احمليط و 2/589شرح خمتصر الروضة   )2(

 .255: الفحول ص
 2/589شـرح خمتصـر الروضـة     و 397-1/393فما بعده واإلحكـام لآلمـدي    3/277البحر احمليط  )3(

 .3/286وشرح الكوكب
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التخصيص باالستثناء املنقطع خالفا للجمهور من للحنفية واملالكية وقول للشافعي 
  :وأمحد واختاره أبو اخلطاب

 .ألن املستثىن مل يدخل يف املستثىن منه حىت خيرج بالتخصيص
الشريازي والغزايل والبيضاوي والسرخسي وإمام احلرمني وابن وألنه جماز عند 

 .احلاجب والرازي وابن السبكي والبزدوي والسرخسي وغريهم
 إِلَّـا ) 30( أَجمعـونَ  كُلُّهـم  الْملَائكَـةُ  فَسـجد ﴿: واستدل اجلمهور بقوله تعاىل

يسللَا﴿: ، وقوله]31 - 30:  اآليات احلجر سورة[﴾ إِب مسونَيـا  عيها  فـولَـا  لَغو 
: ، وقولـه ]26 - 25:  اآليـات  الواقعة سورة[﴾ سلَاما سلَاما قيلًا إِلَّا) 25( تأْثيما

 لي عدو فَإِنهمو﴿ ]157:  آية النساء سورة[﴾ الظَّن اتباع إِلَّا علْمٍ من بِه لَهم ما﴿
  .]77:  آية الشعراء سورة[﴾ الْعالَمني رب إِلَّا

يف اللفـظ   املخصـص وهـو الصـيغة     قوله 
 حنو إن جاءك طالب العلم فأكرمه.  

 
 وملا تشابه املطلق واملقيد مع العام واخلاص من حيث أن يف املطلق عموما مـن حيـث  

انتقاليا، ويف املقيد ختصيص ألنه يبني الشيوع وإن مل يكن مشوليا استغراقيا بل بدليا 
ما أخرج من ذلك الشيوع، مجعهما معهما يف مبحث العموم واخلصوص ووسـطهما  

  .فيه إشارة إىل جريان مثل ما تأخر عنهما من بقية أحكام العام واخلاص فيهما
  .اسم مفعول من أطلقه مبعىن سرحه وخاله: )1(واملطلق لغة
وقيـل  " احدا غري معني بإعتبـار حقيقـة شـاملة جلنسـه    هو ما تناول و: ")2(واصطالحا

  ".هو اللفظ املوضوع ملعىن كلي حنو رجل: "، وقال القرايف"اللفظ الدال على املاهية بال قيد"
  .)3(اسم مفعول من قيده مبعىن ربطه بالقيد وأوثقه به: واملقيد لغة
  "ما زيد معىن على معناه لغري معناه: ")4(واصطالحا

                                      
 .814: والقاموس ص 10/225واللسان  2/1151الصحاح  )1(
 .2/630وشرح خمتصر الروضة  1/320ونثر الورود  230: وروضة الناظر ص 39: شرح التنقيح ص) 2(
 .1/446والصحاح  284: والقاموس ص 3/372لسان العرب  )3(
 .1/320رود ونثر الو 230: وروضة الناظر ص 39: وشرح التنقيح ص 161تقريب الوصول ص  )4(
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هو املتناول ملعني أو لغـري معـني موصـوف بـأمر زائـد علـى       : "مةوقال ابن قدا
  .حنو رقبة مؤمنة" احلقيقة الشاملة جلنسه

رجـل  : هو اللفظ الذي أضيف إىل مسماه معىن زائد عليـه حنـو  : "وقال القرايف
  :، قال يف املراقي معرفا املقيد واملطلق"صاحل

ــده األوال     فمـــا علـــى معنـــاه زيـــد مســـجال ــريه اعتقـــ ــىن لغـــ   معـــ
ــدل    ــد ي ــال قي ــذات ب ــى ال ــا عل ــل      وم ــد عق ــنس ق ــم ج ــق وباس   فمطل
  :وللمطلق مع املقيد أربعة أحوال

إذا احتد احلكم والسبب وجب محل املطلق على املقيد عند اجلمهور خالفـا   -1
: قيـده  حـديث   )1(»ال نكاح إال بويل«: للحنفية الذين اعتربوه  نسخا، مثل حديث

  .)2(»هدي عدلال نكاح إال بويل مرشد وشا«
إذا احتد احلكم واختلف السبب كالعتق يف كفارة الظهـار والقتـل قيـدت     -2

  .الرقبة يف كفارة القتل باإلميان وأطلقها يف الظهار
فال حيمل املطلق على املقيد عند اجلمهور من احلنفية واملالكية وبعض الشافعية 

  .نابلة وبعض احلنفية واحلنابلة خالفا ألكثر الشافعية وأبوبكر بن شاقال من احل
فال حيمل املطلق على املقيد إمجاعـا كتقييـد الشـهادة    : أن خيتلف احلكم والسبب - 3

  .آتوا الفقري الزكاة وأعتقوا رقبة مؤمنة: بالعدالة وإطالق الرقبة يف الظهار، ومثل
كتقييد اليد يف الوضـوء بـاملرافق، وإطالقهـا يف    : أن خيتلف احلكم ويتحد السبب - 4
  .)3(م والسبب واحد وهو احلدث، فال حيمل املطلق على املقيد عند عامة أهل العلمالتيم

ألن اإلطــالق  أي اللفــظ املقيــد  : قــال املصــنف رمحــه اهللا
                                      

واختلـف فيـه علـى أيب     7/107والبيهقـي ) 1102(والترمـذي  )  2085(أبو داود و) 19518(أمحد  )1(
واأللبـاين عـن    2/170 واحلـاكم  )4077(وصححه ابن حبان إسحاق يف وصله وإرساله ووصله أصح

 .tأيب موسى
وصـوب  ) 2264(وشـرح السـنة للبغـوي     1/220ومسـند الشـافعي   واللفظ له ) 13650(البيهقي  )2(

 .الدارقطين والبيهقي وقفه
وتقريب الوصول  380-1/377واحملصول  209: وشرح التنقيح ص 232-230: روضة الناظر ص )3(

-2/635وشـرح خمتصـر الروضـة     96-2/91والضياء الالمـع   6-2/4واإلحكام لآلمدي  161 ص
 .65واإلشارة للباجي ص 644
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إذا احتد احلكم  والتقييد من عوارض األلفاظ 
لقتل ﴿كما يف كفارة ارِيرحفَت ةقَبر ةنمؤالنساء سورة[﴾ م 

﴾ رقَبـة  فَتحرِيـر كمـا يف كفـارة الظهـار ﴿     ]92:  آية
الحتـاد  " رقبة مؤمنـة " " الرقبة" فيحمل  ]3:  آية اادلة سورة[

  .احلكم يف مشهور مذهب الشافعية خالفا للجمهور
 

وملا فرغ املصنف من قسم املخصص املتصل شرع يف بيـان املخصـص املنفصـل    
 :، مثـل )1(إمجاعـا   أي القـرآن الكـرمي    :فقال

﴿طَلَّقَاتالْمو نصبرتي فُِسهِنوٍء ثَلَاثَةَ بِأَنخـص   ]228:  آيـة  البقـرة  سورة[﴾ قُر ،
:  آيـة  الطالق سورة[﴾ حملَهن يضعن أَنْ أَجلُهن الْأَحمالِ وأُولَات﴿: اىلبقوله تع

 عـدة  مـن  علَـيهِن  لَكُـم  فَمـا  تمسـوهن  أَنْ قَبـلِ  من طَلَّقْتموهن ثُم﴿: ، وبقوله]4
  . ]49:  آية األحزاب سورة[ ﴾تعتدونها
خـص   ]221:  آية البقرة سورة[﴾ يؤمن حتى الْمشرِكَات حواتنك ولَا ﴿: وحنو

  .]5:  آية املائدة سورة[﴾ قَبلكُم من الْكتاب أُوتوا الَّذين من والْمحصنات﴿: بقوله
     سواء كانت متواترة أو آحـاد عنـد اجلمهـور

 فـي  اللَّـه  يوصـيكُم  ﴿: حنو قولـه تعـاىل  . )2(ور احلنفية مالك وأمحد والشافعي ومجه
كُملَادلذَّكَرِ أَوثْلُ لظِّ منِ حيثَيخص بقولـه   ]11:  آية النساء سورة[﴾  الْأُنr :» ال

  .)4(»ال نورث ما تركناه صدقة«: وحبديث )3(»يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم
ال «: حبـديث  ]24:  آية النساء سورة[﴾ ذَلكُم وراَء ام لَكُم وأُحلَّوختصيص  ﴿

  .)5(»جيمع بني املرأة وعمتها وال بني املرأة وخالتها
  جيوز    ـا هـيعند اجلمهور، خالفا للظاهرية أل

                                      
  .266: وإرشاد الفحول ص 1/355احملصول  )1(
 .267: وإرشاد الفحول ص 1/356احملصول و 3/359شرح الكوكب )2(
 .)1614(ومسلم ) 6383(البخاري  )3(
 ).1758(ومسلم ) 6730(البخاري  )4(
 ).1408(ومسلم ) 5109(البخاري  )5(
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ال يقبل اهللا صالة أحدكم إذا أحـدث حـىت   «: ، كتخصيص حديث)1(املبينة للكتاب
 مـن  مـنكُم  أَحـد  جـاءَ  أَو سـفَرٍ  علَى أَو مرضى كُنتم وإِنْ﴿: وله تعاىلبق )2(»يتوضأ
طائالْغ أَو متساَء لَامسالن وا فَلَمجِداًء توا ممميا فَتيدعا صب6:  آية املائدة سورة[﴾ طَي[ .  

البكر بالبكر جلد مائة : خذوا عين خذوا عين قد جعل اهللا هلن سبيال«: ومثل حديث
 أَتـين  فَإِنْ أُحصن فَإِذَا﴿: ، بقوله تعاىل)3(»وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم

ةشبِفَاح هِنلَيفَع فا نِصلَى مع اتنصحالْم نذَابِ م25:  آية النساء سورة[﴾ الْع[ .  
: بقولـه تعـاىل   )4(»ية فهو ميتما قطع من البهيمة وهي ح«: وختصيص حديث

﴿نما وهافوا أَصارِهبأَوا وارِهعأَشا أَثَاثًا واعتمنيٍ إِلَى و80:  آية النحل سورة[﴾ ح[.  
  جيوز 5(متواترة كانت أو آحادا إمجاعا(.  

مخسة  ليس فيما دون«: ، خص حبديث)6(»فيما سقت السماء العشر«: كحديث
  .)7(»أوسق صدقة

  جيوز  أي الكتاب أو السنة   املستند إىل نـص
أي جل وترته عما ال  معشر األصوليني هنا  خاص 

  .الثابت عنهrيليق به 
 مئَـةَ  منهمـا  واحـد  كُـلَّ  دوافَاجل والزانِي الزانِيةُ﴿: ومثاله ختصيص قوله تعاىل

ةلْدبقياس العبد يف أن عليه نصف احلد قياسا على األمة   ]2:  آية النور سورة[﴾ ج
 مـا  نِصـف  فَعلَيهِن بِفَاحشة أَتين فَإِنْ أُحصن فَإِذَا﴿: اليت عليها نصف ذلك، لقوله

جبامع اشتراكهما يف نفس  ]25:  آية النساء رةسو[﴾ الْعذَابِ من الْمحصنات علَى
الرق، والتخصيص بالقياس هو مذهب اجلمهور من األئمة األربعة واألشعري وأيب 

  .)8(احلسني البصري املعتزيل، خالفا لرواية عن أمحد وابن شريح
                                      

 .267: إرشاد الفحول صو 3/363شرح الكوكب )1(
 ).225(ومسلم ) 135(البخاري  )2(
 .tعن عبادة بن الصامت )1434(والترمذي ) 4415(وأبو داود ) 1690(مسلم  )3(
 ) .1480(والترمذي   2858(أبو داود  )4(
 .267: إرشاد الفحول ص )5(
 ).981(ومسلم ) 1412(البخاري  )6(
 ).979(ومسلم  1447(البخاري  )7(
 .1/361واحملصول  270: إرشاد الفحول ص )8(
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  :)1(وبقيت على املصنف خمصصات أمهها

يين إنه ال خالف فيه، كقوله التخصيص بالعقل عند اجلمهور وقال اإلسفرا -1
  .فخص العقل اهللا تعاىل  ]62:  آية الزمر سورة[﴾ شيٍء كُلِّ خالق اللَّه﴿: تعاىل
﴾ شـيءٍ  كُلِّ من وأُوتيت تملكُهم امرأَةً وجدت إِني ﴿: مثل: احلس - 2

م وخصص احلس ما كان عنـد سـليمان عليـه السـال     ]23:  آية النمل سورة[
 آية األحقاف سورة[﴾ شيٍء كُلَّ تدمر﴿: وغريه ممن مل يكن داخل ملكها وقوله

  .خصه احلس بقوم عاد ]25: 
  ".ال أعلم خالفا فيه: "قال اآلمدي: التخصيص باملفهوم -3

ويف صدقة الغنم يف «: وحكى عن احلنفية وابن شريح اخلالف يف ذلك، كحديث
  .وفة باملفهوماحلديث فخرجت املعل )2(»سائمتها

قال اآلمدي ال أعلم فيه خالفا، وحكى اإلمجاع عليـه األسـتاذ أبـو    : اإلمجاع -4
 إِلَـى  فَاسـعوا  الْجمعة يومِ من للصلَاة نودي إِذَا َآمنوا الَّذين أَيها يا﴿: منصور، مثل

  .عة على عبد وال امرأةوأمجعوا على أن ال مج ]9:  آية اجلمعة سورة[﴾ اللَّه ذكْرِ
ال خيصص ا عند اجلمهور خالفا للحنفية، ): العرف(التخصيص بالعادة  -5

  .)3(»الطعام بالطعام مثال مبثل وكان طعامنا يومئذ الشعري«: مثل حديث
 حاضـرةَ  كَانـت  الَّتـي  الْقَريـة  عـنِ  واسأَلْهم﴿: حنو: التخصيص بالسياق -6
  .فالسياق أرشد إىل أن املراد أهلها  ]163:  آية ألعرافا سورة[﴾ الْبحرِ

  .والتخصيص باحلال وبشبه اجلملة والتمييز واملفعول معه وله وحنو ذلك

                                      
وإرشــاد  355-1/333واحملصــول  3/350البحــر احملــيط و 576 - 2/552شــرح خمتصــر الروضــة  )1(

 .فما بعده 271الفحول 
 .tعن أنس) 1454: (البخاري )2(
 .tعن معمر بن عبد اهللا العدوي) 1592( مسلم  )3(
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: وهو لغة من خصه بالشيء خيصه خصا وخصوصا وخصوصية: اخلاص- 1
  . أفرده به دون غريه

  ".لى كثرة خمصوصةما دل ع: "وقيل" اللفظ الدال على مسمى واحد: "واصطالحا
 :املخصصات املتصلة مخسة أنواع - 2

اإلخراج بإال أو إحدى أخواا من : "العطف واصطالحا: وهو لغة االستثناء: أوهلا
  .مثل تصدق زيد  بكتبه إال كتب التفسري ،"متكلم واحد

تعليق أمر : "و أصله الشرط بالتحريك وهو العالمة واصطالحا:  الشرط: ثانيها
 .﴾علَيهِن فَأَنفقُوا حملٍ أُولَات كُن وإِنْ﴿: بإنْ أو إحدى أخواا حنو على أمر

واملراد بالصفة املقيدة هي ما يشعر مبعىن تتصـف بـه أفـراد    : التقييد بالصفة: ثالثها
  .العام سواء أكان نعتا أم عطف بيان أم حاال، حنو وقفت على أوالدي الفقراء، 

ة اية الشيء ومنقطعه، واملقصود أن يأيت بعد العـام حـرف   وهي لغ الغاية: رابعها
  .﴾الْمرافقِ إِلَى وأَيديكُم﴿: من أحرف الغاية، كإىل حنو قوله تعاىل

  .أكرم الناس العلماء: حنو بدل البعض من الكل: خامسها
هـو  : اسم مفعول من أطلقـه مبعـىن سـرحه وخـاله، واصـطالحا     : واملطلق لغة - 3
  ، "ال على املاهية بال قيداللفظ الد"

ما زيد : "اسم مفعول من قيده مبعىن ربطه بالقيد وأوثقه به، واصطالحا: واملقيد لغة
  "معىن على معناه لغري معناه

  :وللمطلق مع املقيد أربعة أقسام
إذا احتد احلكم والسبب وجب محل املطلـق علـى املقيـد عنـد اجلمهـور خالفـا        -ا

ال «: قيـده  حـديث  » ال نكاح إال بويل«: ا، مثل حديثللحنفية الذين اعتربوه نسخ
  .»نكاح إال بويل مرشد وشاهدي عدل

إذا احتد احلكم واختلف السبب كالعتق يف كفارة الظهار والقتل قيدت الرقبة  -ب
يف كفارة القتل باإلميان وأطلقها يف الظهـار، فـال حيمـل املطلـق علـى املقيـد عنـد        

  .اجلمهورخالفا ألكثر الشافعية
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فال حيمل املطلق على املقيد إمجاعا كتقييد الشـهادة  : أن خيتلف احلكم والسبب -ج
  .آتوا الفقري الزكاة وأعتقوا رقبة مؤمنة: بالعدالة وإطالق الرقبة يف الظهار، ومثل

 كتقييد اليد يف الوضوء باملرافق، وإطالقها يف  التيمم: أن خيتلف احلكم ويتحد السبب - د
  .دث، فال حيمل املطلق على املقيد عند عامة أهل العلم والسبب واحد وهو احل

 :املخصص املنفصل  - 4
  إمجاعا  بالكتابالكرمي  جيوز ختصيص الكتاب - 
  .عند عامة أهل العلم يف املتواتر واآلحاد وجيوز ختصيص الكتاب بالسنة - 
  .عند اجلمهور، خالفا للظاهرية ختصيص السنة بالكتابجيوز  و - 
  .متواترة كانت أو آحادا إمجاعا  السنة بالسنةختصيص وجيوز  - 
 .املستند إىل نص خاص  بالقياسأي الكتاب أو السنة  ختصيص النطقجيوز  و -

﴾ جلْدة مئَةَ منهما واحد كُلَّ فَاجلدوا والزانِي الزانِيةُ﴿: ومثاله ختصيص قوله تعاىل
  مة اليت عليها نصف ذلك،بقياس العبد يف أن عليه نصف احلد على األ

 

  .عرف اخلاص لغة واصطالحا؟ -1
 اذكر مخس من املخصصات املتصلة؟ -2
 مباذ خيصص القرآن ؟ -3
 مبا ذا ختصص السنة ؟ -4
 ما هو املطلق لغة واصطالحا؟ -5
 عرف املقيد ؟ -6
  مىت حيمل املطلق على املقيد؟ -7
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.  

 

  .تعريف امل - 1
  .أسباب اإلمجال  - 2
  .تعريف البيان -3

 

اللفظ إن دل على معىن ومل حيتمل غريه فهو النص، وإن احتمل معنيني فأكثر فال 
  . خيلو إما أن يكون أحدمها أرجح من اآلخر أم ال

من اآلخر مسي بـالنظر إىل الـراجح ظـاهرا واملرجـوح     فإن كان أحدمها أرجح 
  .)1(مؤوال، وإن مل يترجح أحد اإلحتمالني عن اآلخر فهو امل

 

 
من اجلَمل بفتح اجليم وسكون امليم وهـو اجلمـع، أو   )2(هو لغة  : قوله

  .من أمجل األمر أي أمه أو حصله
امل هـو مـا مل   : "وقيل  )3("يقتضي تفسريالفظ : " قال ابن حزم: واصطالحا

امـل هـو الـدائر بـني     : "، وقيل)4(قاله ابن السبكي وابن احلاجب" تتضح داللته
                                      

 .162انظر تقريب الوصول البن جزي ص )1(
 .128-11/123واللسان  881: القاموس ص )2(
 .57./1اإلحكام البن حزم  )3(
 .2/647وشرح خمتصر الروضة  2/864وخمتصر ابن احلاجب ، 2/107الضياء الالمع  )4(
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  :،وقال يف املراقي)1(قاله القرايف والطويف" احتمالني فصاعدا
  )2(هـــو الـــذي املـــراد منـــه جيهـــل    وذو وضـــــوح حمكـــــم وامـــــل

  .)3(مجلة أشياء وهو متعني يف نفسه واللفظ ال يعينهما أفاد شيئا من : "وعند الفقهاء
من قرينة حالية أو دليـل منفصـل    : وعرفه املصنف بقوله

  .لعدم اتضاح داللته فتناول القول والفعل
 :ويكون اإلمجال بسبب عدة أمور •

﴾ قُـروءٍ  ثَلَاثَـةَ  هِنبِأَنفُِسـ  يتربصـن  والْمطَلَّقَـات ﴿: مثـل : اإلمجال بني حقائقـه  -
 فالقرء يطلق على الطهر واحليض،   ]228:  آية البقرة[

  .]67:  البقرة[﴾ بقَرةً تذْبحوا أَنْ يأْمركُم اللَّه إِنَّ﴿: أو بني أفراد حقيقة واحدة مثل - 

 .أو بني جمازاته إن ثبت عدم إرادة احلقيقة - 
 .الفاعل واسم املفعولأو بواسطة إعالل كاملختار متردد بني اسم  - 
 آية البقرة سورة[﴾ النكَاحِ عقْدةُ بِيده الَّذي يعفُو أَو﴿: أو بواسطة التركيب مثل - 

 .محله الشافعي على الزوج ومالك على الويل ]237: 
ال مينـع أحـدكم جـاره أن يضـع خشـبة يف      «: تعدد مرجـع الضـمري كحـديث    - 

 .إىل اجلار أم املالك، فاهلاء يف اجلدار هل تعود )4(»جداره
 

هو : اسم مصدر بني إذا أظهر يقال بني بيانا وتبيانا وقيل )5(:لغة قوله 
مشتق من البني وهو الفراق شبه البيـان بـه ألنـه يوضـح الشـيء ويزيـل إشـكاله        

  .النفصاله عما يلتبس به من املعاين

                                      
 .2/647وشرح خمتصر الروضة  216: شرح التنقيح ص )1(
  .1/331نثر الورود  )2(
 .1/382احملصول  )3(
  .tعن أيب هريرة) 2463(البخاري  )4(
 .1065: والقاموس ص) 2/1532الصحاح  )5(
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عـىن معينـا مـن نـص أو     ما يفهم منه عنـد اإلطـالق م  "هو: املبني )1(واصطالحا
قاله الرازي وغـريه وعرفـه   " الدليل"أو" الداللة"قاله الطويف، وأما البيان فهو" ظهور

هو شامل للقول  مبعىن التبيني  : بقوله )2(املصنف واجلمهور
  :، قال يف املراقيوعدم فهم معناه  والفعل 

ــيري م   وهــــو واجــــب علــــى الــــنيب       شــــكل مــــن اجللــــيتصــ
  )3(مــن الــدليل مطلقــا جيلــو العمــى    إذا أريــــد فهمــــه وهــــو مبــــا   

وال خالف يف أنه ال جيـوز تـأخري البيـان عـن وقـت احلاجـة،       : "قال ابن قدامة
واختلف يف تأخريه عن وقت اخلطاب إىل وقت احلاجة فقال ابـن حامـد والقاضـي    

بعض احلنفية وقال أبـو بكـر بـن عبـد العزيـز وأبـو       جيوز وبه قال أكثر الشافعية و
  .)4("ال جيوز ذلك وهو قول أهل الظاهر واملعتزلة: احلسني التميمي

 

: من اجلَمل بفتح اجليم وسكون امليم وهـو اجلمـع، واصـطالحا   : لغة امل-1
   قاله ابن السبكي وابن احلاجب" امل هو ما مل تتضح داللته"

 :الأسباب اإلمج-2
﴾ فالقرء قُروٍء ثَلَاثَةَ بِأَنفُِسهِن يتربصن والْمطَلَّقَات﴿: مثل: اإلمجال بني حقائقه -

  يطلق على الطهر واحليض، 

 .﴾ بقَرةً تذْبحوا أَنْ يأْمركُم اللَّه إِنَّ﴿: أم بني أفراد حقيقة واحدة مثل - 
  .فاعل واسم املفعولأم بواسطة إعالل كاملختار متردد بني اسم ال - 

                                      
 .672-2/671ر الروضة وشرح خمتص 163: وروضة الناظر ص 1/381احملصول  )1(
 .163: وروضة الناظر ص 2/116الضياء الالمع  )2(
 .1/335نثر الورود  )3(
واإلحكـام   35واإلشارة للبـاجي ص   2/688وشرح خمتصر الروضة  164: روضة الناظر ص) 4(

 . 1/99البن حزم 
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سورة البقرة آية [﴾ النكَاحِ عقْدةُ بِيده الَّذي يعفُو أَو﴿: أم بواسطة التركيب مثل - 
  .محله الشافعي على الزوج ومالك على الويل] 237: 

. »ال مينع أحدكم جاره أن يضع خشبة يف جداره«: تعدد مرجع الضمري كحديث- 
   اجلار أم املالكفاهلاء يف اجلدار هل تعود إىل 

 .لغة اسم مصدر بني إذا أظهر يقال بني بيانا وتبيانا  البيان - 3
وعرفه املصنف " الدليل"وقيل " الداللة"واصطالحا قال الرازي هي عبارة عن 

 ." من حيز اإلشكال إخراج الشيء والبيان: "واجلمهور بقوله

، واختلف يف تأخريه وال خالف يف أنه ال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة -4
  .عن وقت اخلطاب

  

 

  .عرف امل لغة واصطالحا؟ -1
 ما هي أسباب اإلمجال؟ -2
 ما هو البيان؟ -3
  هل جيوز تأخري البيان؟ -4
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.  
 

  .تعريف النص -1
 .تعريف الظاهر -2
  .بيان التأويل  -3

 

 
الرفع والظهور ومنه نص احلـديث إىل قائلـه، ومنـه     )1(:هو لغة  قوله 

  :نصت الظبية إذا رفعت جيدها
ــل      الــرئم لــيس بفــاحشوجيــد كجيــد  ــته وال مبعطـــ ــي نصـــ   إذا هـــ
هـو كـالم   : "وقال الـرازي " هوالذي يدل على معىن ال حيتمل غريه: "واصطالحا

هو ما يفيد بنفسه مـن  : "، وقال ابن قدامة)2("تظهر إفادته ملعناه وال يتناول أكثر منه
وقيـل هـو   ] 196: سـورة البقـرة آيـة    [ )كَاملَـةٌ  عشرةٌ تلْك(: غري احتمال كقوله
النص ما ازداد وضوحا على الظاهر ملعىن يف : "وقال اجلرجاين. )3("الصريح يف معناه

  .)4("املتكلم وهو سوق الكالم ألجل ذلك املعىن
                                      

  .7/97ولسان العرب  568: والقاموس ص 1/830الصحاح  )1(
  .1/381صول احملو 3/460شرح الكوكب  )2(
  .156: روضة الناظر ص )3(
 .202: التعريفات للجرجاين ص )4(
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 أي اللفظ الذي  : وعرفه املصنف بقوله
 تلْـك  رجعـتم  إِذَا وسـبعة  الْحج في امٍأَي ثَلَاثَة فَصيام(حنو زيد يف رأيت زيدا ومنه 

  ].196: سورة البقرة آية [ )كَاملَةٌ عشرةٌ
  النص  موصولة أي اللفظ الذي  أي فهمه ومحله على معناه

 أي حيصل مبجرد ما يرتل إىل مسع السامع.  
  .)1("النص ما ال حيتمل التأويل: "وقيل
مفعلة اسم آلة للنص أي  أي مأخوذ  أي النص   قوله

أي  أي منصة العروس  اليت تظهر عليها  الرفع واإلظهار 
  .املقعد املرتفع

  :)2(وللنص عدة إطالقات هي
  .ما ال حيتمل التأويل وهو الذي عرفه املصنف -1
  .ادف للظاهرما احتمله احتماال مرجوحا فهو مر -2
  .ما دل على معىن كيف كان -3
  .الدليل من كتاب أو سنة -4
  .حكاية اللفظ على صورته كما يقال هذا نص كالم فالن -5

 
  .اسم فاعل من الظهور مبعىن الوضوح )3(:لغة  قوله 

هو املتردد بني احتمالني فأكثر، وهـو يف  «: عرفه القرايف بقوله: واصطالحا
ما ال يفتقر يف إفادته ملعناه إىل غـريه سـواء   «: وقال الرازي. )4(»ا أرجحأحدمه

ما يسـبق إىل الفهـم منـه عنـد     «: ، وقال ابن قدامة)5(»أفاده وحده أو مع غريه
                                      

 .203: التعريفات للجرجاين ص )1(
 .1/462والبحر احمليط :  وشرح الرملي للورقات ص 36: شرح التنقيح ص )2(
 .158: وروضة الناظر ص 331-1/328نثر الورود و  391: والقاموس ص 1/593الصحاح  )3(
 .37: الفصول صشرح تنقيح  )4(
 .1/382احملصول  )5(
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  .)1(»اإلطالق معىن مع جتويز غريه
ــيني  أي اللفــظ الــذي  : وعرفــه املصــنف بقولــه أي معن

  املراد منه  عقال    لكونه املوضوع له أو لغلبـة العـرف
  .)2(باالستعمال فيه

وفيه تساهل يف اللفظ فإن الظاهر هو الطرف الراجح من االحتمالني ال نفـس  
ومقابل الظاهر املؤول وهو صـرف اللفـظ عـن ظـاهره املتبـادر إىل      . احتمال اللفظ

  :حمتمل مرجوح لدليل اقتضى ذلك، قال يف املراقي
ــى املرجــــوح   )3(واقســـمه للفاســـد والصـــحيح      محــــل لظــــاهر علــ

 
، أي يرجع إليـه،  )4(ما تؤول إليه حقيقة الشيء: التأويل يف اللغة قوله 

وأول الكالم وتأوله دبره وقدره وأوله وتأوله فسره، واملقصود هنـا محلـه علـى معنـاه     
املعـىن املرجــوح بــدليل   أي يصــرف عـن الظــاهر إىل  املرجـوح  

 ويسمى املؤول.  
  :)5(وينقسم املؤول إىل قسمني

فإن محـل اجلـار علـى     )6(»اجلار أحق بسقبه« rمثل قوله ) قريب(صحيح  -أ
خصوص الشريك املقاسم محل له على حمتمل مرجوح إال أن ذلك احملتمل دل عليـه  

  .)7(»رفت الطرق فال شفعةإذا ضربت احلدود وص«الدليل وهو حديث 
بسـتني مـدا، ومحـل    " إطعام ستني مسكينا"حنو تأويل احلنفية ) بعيد(فاسد  -ب

علـى األمـة    )8(»أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل«: املرأة يف حديث                                       
 .157: روضة الناظر ص )1(
 .230: انظر شرح العبادي ص )2(
 .1/328نثر الورود  )3(
 .33-11/32لسان العرب  )4(
 .158: وروضة الناظر ص 331-1/328نثر الورود  )5(
 ).3516(وأبو داود ) 2258(البخاري  )6(
 ).3514(وأبو داود ) 2213(البخاري  )7(
 ).1102(والترمذي ) 1879(وابن ماجه ) 2053(أبو داود  )8(
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ال صـيام ملـن مل يبيـت الصـيام مـن      «والصغرية واملكاتبة، ومحل الصوم يف حـديث  
  .النذر والقضاء على صوم  )1(»الليل

  :قال الشيخ سيدي عبد اهللا يف املراقي
ــوح   ــى املرجــ ــراجح علــ   واقســــمه للفاســــد والصــــحيح       محــــل لــ
ــحيحه وهــو القريــب مــا محــل     ــتدل     ص ــدليل عنـــد املسـ ــوة الـ ــع قـ   مـ
ــد  ــد والبعيــــ ــريه الفاســــ   )2(ومـــــا خـــــال فلعبـــــا يفيـــــد    وغــــ

 

ىل قائله، ومنه نصت الظبية الرفع والظهور ومنه نص احلديث إ :لغة النص)  1
هـو  "،  وقيل "هوالذي يدل على معىن ال حيتمل غريه: "إذا رفعت جيدها، واصطالحا

  . )كَاملَةٌ عشرةٌ تلْك(: كقوله" ما يفيد بنفسه من غري احتمال
 :للنص عدة إطالقات هي) 2
  .ما ال حيتمل التأويل وهو الذي عرفه املصنف -1
  .رجوحا فهو مرادف للظاهرما احتمله احتماال م -2
  .ما دل على معىن كيف كان -3
  .الدليل من كتاب أو سنة -4
  .حكاية اللفظ على صورته كما يقال هذا نص كالم فالن -5
 .اسم فاعل من الظهور مبعىن الوضوح: لغة الظاهر) 3

  "هو املتردد بني احتمالني فأكثر، وهو يف أحدمها أرجح"واصطالحا 
ة ما تؤول إليه حقيقة الشيء، وأوله وتأوله فسـره، واملقصـود   التأويل يف اللغ) 4

  .هنا محله اللفظ على معناه املرجوح لدليل
 :وينقسم التأويل إىل قسمني) 5

                                      
 ).170(وابن ماجه ) 2331(والنسائي ) 730(والترمذي ) 2454(أبو داود  )1(
 .1/328نثر الورود على مراقي السعود )2(
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فإن محـل اجلـار علـى     )1(»اجلار أحق بسقبه« rمثل قوله  )قريب(صحيح  -أ
ليـه  خصوص الشريك املقاسم محل له على حمتمل مرجوح إال أن ذلك احملتمل دل ع

  .)2(»إذا ضربت احلدود وصرفت الطرق فال شفعة«الدليل وهو حديث 
بستني مدا، ومحل  )مسكينا ستني فَإِطْعام(حنو تأويل احلنفية  )بعيد(فاسد  -ب

علـى األمـة    )3(»أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل«: املرأة يف حديث
  .والصغرية واملكاتبة

 

  لنص لغة واصطالحا ؟عرف ا -1
 ما هي إطالقات النص؟ -2
 عرف الظاهر لغة واصطالحا؟ -3
  ما هو التأويل؟ بني أنواعه ؟ -4

 

  

                                      
  ).3516(وأبو داود ) 2258(البخاري ) 1(
  ).3514(وأبو داود ) 2213(البخاري ) 2(
  ).1102(والترمذي ) 1879(ماجه وابن ) 2053(أبو داود ) 3(
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)كَـانَ  لَقَد  ـي  لَكُـمـولِ  فسر  ةٌ  اللَّـهـوةٌ  أُسـنسح( 

] 21األحزاب [
 



.  

 
  .حكم األفعال الىت للتشريع -1
  .األفعال اجلبلية -2
  .أفعاله اخلاصة به -3
  .rحكم إقراره  -4
  .اإلقرار بالفعل كاإلقرار بالقول -5
 
 
فعل وهو احلدث والعمل وعند النحاة ما دل على معىن يف  )1(مجع قوله 

  .)2(نفسه مقترن بأحد األزمنة الثالثة
فإنـه هـو الـذي بينـها     : rهو حممـد   أي عمل  قوله 

  :)3(وبلغها، ففعله له ثالث حاالت
                                      

 .141: والتعريفات للجرجاين ص 11/528اللسان  )1(
 .1/46والنحو الوايف  27شرح شذور الذهب ص  )2(
: والتلخيص للجـويين ص  1/414واحملصول  226: وشرح التنقيح ص 78-72: إرشاد الفحول ص )3(

244-252. 
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فـالعطف للبيـان كفعلـه     وهـي   : األوىل
  .للصالة واحلج وسيأيت بيان حكمه

 على وجه القربة بل فعله على سبيل اجلبلـة أي   : الثانية
  .كالقيام والقعود فهي على اإلباحة عند اجلمهور

أن يتردد بينهما كالضـجعة بعـد ركعـيت الرغيبـة، وجلسـة االسـتراحة       : الثالثة
فاألصل أا للقُربة مـا مل  جه راكبا، وذهابه إىل العيد من طريق ورجوعه من غريه، وح

يدل دليل على خالف ذلك وعند اجلمهور أنه للندب كالشافعية واحلنفية، وقيـل لإلباحـة   
  .)1(وهو قول مالك وبه جزم الرازي

  :فإن كان الفعل على سبيل القربة فهو نوعان
مثل وصـاله  : األول

  .يف رمضان وزواجه بأكثر من أربع
بل تشاركه أمته  على االختصاص به  : الثاين

)كَانَ لَقَد ي لَكُمولِ فسر ةٌ اللَّهوةٌ أُسنس21األحزاب [ )ح[   وينقسم
  : الذي مل يدل الدليل على اختصاصه إىل قسمنيهذا النوع الثاين

  .أن تعلم صفته من وجوب وندب وحنو ذلك فهو على ذلك -أ
  :أن ال تعلم صفته ففيه اخلالف -ب
1-     يعــين الشــافعية كــابن ســريح

واإلصطخري وابن خريان وابن أيب هريرة، ورجحه إمام احلرمني وابـن السـمعاين،   
هو مذهب املالكية كما قال الباجي والكرخي من احلنفية ورواية عن أمحد، حلديث و

  .)2(نعله، وألنه أحوط يف اخلروج من عهدة الطلب rخلعهم لنعاهلم ملا خلع 
2-     وهو قول الغزايل والفخر الـرازي والقاضـي

ومنهم من . *دلة وال مرجحألنه قد تعارضت األ. أبو الطيب وأيب إسحاق الشريازي
محله على الندب كاحلنفية والظاهرية وروية عن أمحد وأخرى عن الشافعي ورجحـه  

                                        .)3(الصرييف والقفال الكبري وابن حزم والشوكاين
 .423-1/414 للرازي لاحملصوو 41احملقق من علم األصول أليب شامة ص  )1(
وإسناده على شرط مسلم، وصححه ابن خزمية وابن حبان واحلاكم ) 11153(وأمحد ) 650(أبو داود  )2(

 .).284(واأللباين يف اإلرواء 
 .77-74وإرشاد الفحول ص  4/4470اإلحكام البن حزم  )3(



 

 

120 

وملا انتهى من احلالة األوىل وهي اليت يكون فيها الفعل على سبيل القربة، بـني  
: خلقة وجبلة، فقالحكم احلالة الثانية اليت يكون فيها الفعل 

 بل على وجه اجلبلة كالشرب واألكل والقعود
  يف حقه وحقنا إال أن يدل دليل على اختصاصه به فيحمل على اإلباحة يف

  .)1(حقه فقط
 

: فقال )2(بالكالم على تقريراته rمث ختم الكالم على أفعاله 
 r   الصادر من أحد مهما كان مع متكنه من إنكاره  أي

أي كقوله يف الداللة على أن ذلك القول حق  ذلك اإلقرار 
  .)3(على قوله يف إعطاء السلب tكإقراره أليب بكر

  أي صاحبه الشريعةr  مع متكنه من إنكاره  الصادر من
 tلذلك الشيء يف الداللة على جوازه، مثـل إقـراره خالـدا    أحد لشيء 

  .)4(على أكل الضب
أي زمـن   أو القـول الـذي قيـل     أي الشـيء الـذي    قوله 

 حبيث ال يشاهده وال يسمعه ولكنه  r)5( حياته
فعلم به يف داللتـه   أو قيل  إنكاره مع متكنه من 

أن ال يأكـل الطعـام    tحبلف أيب بكر rعلى جواز ذلك الفعل أو القول، كعلمه 
  .)6(وقت غيظه مث أكله منه بعد ذلك

                                      
من علـم األصـول    واحملقق  69-67: واللمع ص 299: شرح العبادي صو 25اإلشارة للباجي ص )1(

 .170-125ص
 .171واحملقق من علم األصول ص 252: والتلخيص إلمام احلرمني ص 69: اللمع ص )2(
 ).1751(ومسلم ) 3142(البخاري  )3(
 .tعن ابن عباس) 1946(ومسلم ) 5537(البخاري  )4(
 .70: اللمع ص )5(
 .tعن عبد الرمحن بن أيب بكر) 177/2057(ومسلم ) 602(البخاري  )6(
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مجع فعل وهو احلدث والعمل وعند النحاة ما دل علـى معـىن يف   : األفعال - 1
  . rهفعلاألزمنة الثالثة، وهنا املقصود  نفسه مقترن بأحد

 :)1(له ثالث حاالت rففعله - 2
كفعله للصالة واحلج فإن جاء ما ينب حكمـه   أن يكون على وجه القربة: األوىل

وجب اتباعه وإال ففيه اخلالف هل هو واجب أم سنة ثالثهـا الوقـف، إال أن يكـون    
  .   rخاصا به 
كالقيام والقعود فهي على اإلباحـة   )اخللقة(و ما فعله على سبيل اجلبلة: الثانية

  .عند اجلمهور
أن يتردد بني القربة واجلبلة كالضـجعة بعـد ركعـيت الرغيبـة، وجلسـة      : الثالثة

فاألصل أـا  . االستراحة وحجه راكبا، وذهابه إىل العيد من طريق ورجوعه من غريه
  .للقربة ما مل يدل دليل على خالف ذلك 

وله أو فعل كقوله يف الداللة علـى أن ذلـك القـول حـق     على ق rتقريراته -5
  .على قوله يف إعطاء السلب tكإقراره أليب بكر

 

  عرف الفعل ؟ -1
 وحكم كل منها؟ rبني أقسام أفعاله -3
 ما حكم تقريراته؟-4
  

                                      
فمـا بعـده والتلخـيص     1/414واحملصـول   226: وشـرح التنقـيح ص   78-72: إرشاد الفحول ص )1(

  .252-244: للجويين ص
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  .تعريف النسخ -1
 .نسخ الرسم وبقاء احلكم أوالعكس أو نسخهما -2
 .غريه النسخ إىل بدل وإىل  -3
 .النسخ إىل األغلظ أو األخف -4
 .نسخ الكتاب بالكتاب أونسخ الكتاب بالسنة -5
  .نسخ السنة بالكتاب أو بالسنة -6
 

 
واإلبطال فعند العرب  لغة  قوله 

ونسخت الريح األثر إذا أذهبته.  
 1(النسخ لغة(     والتحويـل    معشـر العـرب

ا(: ومنه قوله تعاىلا إِنكُن ِسخنتسن 
ومنه التناسخ يف املواريث فإنـه نقـل املـرياث مـن     ] 29اجلاثية [ )تعملُونَ كُنتم ما

                                      
ولسان  238: والقاموس ص 1026: ومقاييس اللغة ص 1/377والصحاح  357: املصباح املنري ص )1(

 .3/61العرب 
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  :العجاج ومنه قول. وارث إىل آخر
ــوا  ــبونا خننخــ ــادي حســ ــخ       إن األعــ ــذي ال ينس ــبض ال ــدر والق   باحل

املسخ، قال أبو سعيد مسـخه اهللا قـردا   : أي ال حيول، ومن معاين النسخ يف اللغة
  .ونسخه قردا مبعىن واحد

وأكثر العلمـاء علـى أن النسـخ حقيقـة يف اإلزالـة واإلبطـال جمـاز يف النقـل         
حلسني البصـري والفخـر الـرازي، وذهـب القفـال      والتحويل قاله الزركشي وأبو ا

الشاشي إىل أنه حقيقة يف النقل وقيل مشترك بينهما قاله الغـزايل وعبـد الوهـاب    
  . )1(وأبو بكر الباقالين

  . )2("رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ:"واصطالحا
أي تعريف الناسـخ أي اسـم الفاعـل الـذي دل      وعرفه املصنف بقوله 

أي الـدليل   النسخ، لغة املزيل أو الناقـل، واصـطالحا هـو     عليه مصدر
 أي رفع تعلقه بـاملكلف   شرعا  ليشمل اللفظ واملفهوم 

شرعا، وليخرج ما يثبت بـالرباءة األصـلية،    سواء كان أمرا أو يا أو خربا،
  أو املرض، ليخرج زوال احلكم باملوت أو اجلنون   يف الـورد إىل

أي لوال ذلك  أي حال  املكلفني على اخلطاب الدال على الرفع، 
أي تأخره  شرعا  ذلك احلكم  اخلطاب الدال وجوده 

ط عنه مبهلة ليخرج املغيا بغاية معينة أو املعلل باملعىن واملخصص بالصـفة أو الشـر  
  .أو االستثناء أو حنو ذلك

وبنحو هذا التعريف قال اجلمهور الرازي، والغـزايل واآلمـدي وابـن احلاجـب     
وابن النجار والزركشي والشوكاين وابن قدامة والباقالين والشريازي وابن السبكي 

  .)3(والشنقيطي
                                      

وإرشـاد الفحـول    1/432 واحملصـول  266: والوجيز يف أصول الفقه ص 63/ 4البحر احمليط ) 1(
 .311: ص

 .3/526شرح الكوكب البن النجار )2(
وخمتصـر ابـن    86: املستصـفى ص و  68واإلشـارة للبـاجي ص    3/526شرح الكوكب البن النجار )3(

، 1/433واحملصــول  66: وروضــة النــاظر ص 236: وشــرح تنقــيح الفصــول ص 2/970احلاجــب 
: وإرشـاد الفحـول ص   4/64، والبحـر احملـيط   74-2/71واإلحكام لآلمدي  2/126والضياء الالمع 

 .2/251وشرح الروضة  312-313



 

 

124 

ـ   هـو بيان النتهـاء مــدة احلكـم   : وقال اإلمام واألستاذ ومجاعة: "وقال القرايف
  :، قال صاحب املراقي)1("وهـو احلق ـ 

ــزمن  ــان الــ ــم أو بيــ ــع حلكــ ــنن     رفــ ــرآن أو بالســ ــم القــ   )2(مبحكــ
 

أي رسم املصحف مبعـىن أنـه ال يكتـب املنسـوخ يف      قوله 
 املصحف وال يتلى مع ما يتلى من القـرآن وبعضـهم يسـميه نسـخ اللفـظ     

 وهـذا النـوع قليـل،    )3(الذي أفاده ذلك اللفظ املنسوخ، اتفاقا قاله اآلمدي ،
  .)4("والشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة، فإنا قد قرأناها: "tمثل قول عمر 

أي اللفظ الدال على ذلك  الشرعي  جيوز  قوله 
 وصـيةً  أَزواجا ويذَرونَ منكُم يتوفَّونَ والَّذين (: ، مثاله)5(ياحلكم اتفاقا قاله اآلمد

اجِهِموأَزا لاعتلِ إِلَى مو(: نسخ بقوله تعاىل].240البقرة [ )الْح ينالَّذنَ  وفَّـووتي 
كُمنونَ مذَريا واجوأَز نصبرتي فُِسهِنةَ بِأَنعبرٍ أَرها أَشرشع234البقرة [ ) و.[  

أي الرسم واحلكم مجيعا لـبعض القـرآن ال كلـه     جيوز  قوله 
كان فيما أنـزل مـن القـرآن    «: قالت g، حنو حديث عائشة )6(إمجاعا قاله اآلمدي

وهـن   rعشر رضعات معلومات حيرمن فنسخن خبمس معلومات فتويف رسول اهللا 
  أي قارب وفاته. )7(»رآنفيما يقرأ يف الق

 
النحل [ )َآية مكَانَ َآيةً بدلْنا وإِذَا (لقوله تعاىل  جيوز  قوله 

  .مثل نسخ استقبال بيت املقدس إىل استقبال الكعبة] 101
                                      

 .237: شرح تنقيح الفصول ص )1(
 .1/342نثر الورود  )2(
  .2/96اإلحكام  )3(
 ).1431(والترمذي  2/824واملوطأ  163: مسند الشافعي ص )4(
  .2/96اإلحكام  )5(
 .2/96اإلحكام  )6(
 ).1452(مسلم  )7(



 

 

125 

الشـوكاين   عند عامة أهل العلـم ورجحـه   جيوز  قوله 
 أَو َآية من ننسخ ما(: مستدلني بقوله تعاىل )1(والقرايف والزركشي خالفا للمعتزلة

  ].106البقرة [ )مثْلها أَو منها بِخيرٍ نأْت ننِسها
 إِذَا َآمنوا الَّذين أَيها يا(: مثاله نسخ األمر بالصدقة عند النجوى يف قوله تعاىل

اجنمتولَ يسوا الرمفَقَد نيب  يـدي  اكُمـوجقَةً  نـدادلـة  [ )صبقولـه تعـاىل  ] 12ا :
)مفَقْتوا أَنْ أَأَشمقَدت نيب يدي اكُموجن قَاتدادلة [ )صوقيل هذه إىل بدل ] 13ا

  .وهو إقام الصالة وإيتاء الزكاة
  .لكنه مل يقع كالشافعي واحملليولذلك قال بعض العلماء أنه جيوز 

 )باشـروهن  فَالْـَآنَ (: ويرد عليه نسخ حترمي املباشرة يف الليل للصـائم بقولـه   
  .)2(، ونسخ حترمي ادخار حلوم األضاحي]187البقرة [

 
أي أشق من املنسوخ  أي البدل الذي  جيوز  قوله 

  .)3(ند عامة أهل العلم خالفا للظاهريةع
 فديـةٌ  يطيقُونـه  الَّذين وعلَى(مثاله نسخ التخيري بني الصوم واإلطعام يف قوله 

امنيٍ طَعكس(بتعيني صـوم رمضـان يف قولـه    ] 184البقرة [ )م ـنفَم  ـهِدش  كُمـنم 
رهالش همص185البقرة [ )فَلْي.[  

ليست منسوخة هي يف الشـيخ الكـبري واملـرأة الكـبرية،      )t )4وقال ابن عباس
 فديـةٌ  يطيقُونـه  الَّـذين  وعلَـى (ملا نزلت هذه اآلية : tلكن قال سلمة بن األكوع

امنيٍ طَعكسكان من أراد أن يفطر يفطر ويفدي حىت نزلت هذه اآلية اليت بعدها  )م
  .)5(فنسختها

                                      
 .4/93والبحر احمليط  241: وشرح التنقيح ص 317: وإرشاد الفحول ص 1/448ل احملصو )1(
  ) . 977(مسلم  )2(
 .4/95والبحر احمليط  249: وشرح التنقيح ص 1/449احملصول و 69اإلشارة للباجي ص  )3(
 .4/95والبحر احمليط  241: وشرح التنقيح ص 1/449احملصول  )4(
 ).1949( tلكن وصل نسخها عن ابن عمر) 39(قم علقه البخاري يف الصوم باب ر )5(
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النـور  [ )جلْـدة  مئَةَ منهما واحد كُلَّ فَاجلدوا والزانِي الزانِيةُ(مثال آخر وهو 
 فَاستشـهِدوا  نِسـائكُم  من الْفَاحشةَ يأْتني واللَّاتي(: نسخت  قوله تعاىل]. 2اآلية 

هِنلَيةً ععبأَر كُمنوا فَإِنْ مهِدش نِسكُوهي فَأَمف  ـوتيـى  الْبتح  نفَّـاهوتي  تـوالْم أَو 
  ].16-15النساء اآليتان [ )فََآذُوهما منكُم يأْتيانِها واللَّذَان سبِيلًا لَهن اللَّه يجعلَ

مشقة وكلفة مـن   أي إىل احلكم الذي  جيوز النسخ  قوله 
 صابِرونَ عشرونَ منكُم يكُن نْإِ(املنسوخ مثاله نسخ وجوب ثبات الواحد للعشرة 

 فَإِنْ(: بوجوب مصابرة الواحد لالثنني يف قوله] 65: األنفال اآلية[ )مائَتينِ يغلبوا
كُني كُمنئَةٌ مةٌ مابِروا صبلغنِ ييائَت66: األنفال اآلية[ )م.[  

 
قالــه  )1(إمجاعــا أي القــرآن الكــرمي  جيــوز  قولــه 

الزركشي والشوكاين وإمام احلرمني كما تقدم يف األمثلة السـابقة يف آيـيت املصـابرة    
  .وآييت عقوبة الزنا

مثل نسخ استقبال بيـت املقـدس الثابـت     جيوز  قوله 
 وجهِـك  تقَلُّب نرى قَد(: بقوله تعاىل )2(وغريه tبالسنة العملية يف حديث الرباء

 مـا  وحيـثُ  الْحـرامِ  الْمسجِد شطْر وجهك فَولِّ ترضاها قبلَةً فَلَنولِّينك السماِء في
متلُّوا كُنفَو كُموهجو هطْر144: البقرة اآلية[ )ش.[  

 لَـا  الْكُفَّـارِ  إِلَـى  ترجِعوهن فَلَا(: تعاىل ونسخ ما ثبت يف صلح احلديبية بقوله
نلٌّ هح ملَا لَهو ملُّونَ هحي ن10املمتحنة اآلية [ )لَه.[  

ومذهب اجلمهور من الفقهاء واألشاعرة واملعتزلة جوازه عقـال ووقوعـه شـرعا،    
ق وأبـو  وممن قال به من الشافعية ابن السـمعاين والصـرييف واجلـويين وأبـو إسـحا     

  .)3(الطيب خالفا للشافعي يف اجلديد وأكثر أصحابه
                                      

 .353: والتلخيص ص 4/108والبحر احمليط  323: إرشاد الفحول ص )1(
 ).525(ومسلم ) 40(صحيح البخاري  )2(
 1/454احملصـول  و 2/315وشرح خمتصر الروضـة   108- 106الرسالة للشافعي بتحقيق شاكر ص  )3(

 .2/101واإلحكام لآلمدي  357: والتلخيص ص 4/118والبحر احمليط 
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إمجاعـا قالـه إمـام احلـرمني يف التلخـيص       جيوز  قوله 
  .)2(»كنت يتكم عن زيارة القبور فزوروها«: ، مثاله حديث)1(والشوكاين وغريمها

كتابا أو سنة، إمجاعا،  سواء أكانمن السنة قوله 
، واملتواتر ما نقله عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب عـن  )3(قاله الزركشي وغريه

  .مثلهم إىل منتهاه وأسندوه إىل حمسوس
، )4(وأمانسخ القرآن بالسنة املتواترة شرعا فنص الشافعي يف الرسالة على منعه

ول عامة شيوخنا، وحكـاه  كما قال ابن احلاجب، وقال الباجي هو ق وأجازه اجلمهور
أبو الفرج عن مالك، وقال سليم هو مذهب األشعري واملعتزلة وسـائر املـتكلمني،   

ورواية عن أمحد وأختاره  هو مذهب أيب حنيفة وعامة املتكلمني: وقال ابن السمعاين
  )5(من احلنابلة أبو اخلطاب وابن عقيل والطويف

 
ام الشافعي، وقد شنعوا عليه بسببها، قال واعلم أن هذه املسألة من غرائب اإلم

  ".هفوات الكبار على أقدارهم، ومن عد خطؤه عظم قدره: "الكيا اهلراس
ومل نعلـم أحـدا   : هذا الرجل كبري ولكن احلق أكرب منه، قال: "وقال عبد اجلبار

  .)6("منع من جواز نسخ الكتاب خبرب الواحد عقال فضال عن املتواتر
، واآلحاد هي ما )7(إذا كانت صحيحة إمجاعا جيوز  قوله 

كنت يتكم عن ادخار «: سوى املتواتر من املشهور والعزيز والغريب، مثاله حديث
  .)8(»... حلوم األضاحي فوق ثالث، فادخروا
                                      

 .353: التلخيص ص )1(
 ).1260(مسلم  )2(
 .4/108البحر  )3(
 .108- 106الرسالة للشافعي بتحقيق شاكر ص  )4(
 .70واإلشارة للباجي ص. 324: وإرشاد الفحول ص 3/562وشرح الكوكب  2/320شرح خمتصر الروضة  ) 5(
 .325: وإرشاد الفحول ص 4/112البحر احمليط  )6(
 .4/108 احمليط البحر )7(
 ).977(مسلم  )8(
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يعين من السنة ألنه سبق أن تكلـم علـى    جيوز نسخ اآلحاد  قوله 
  .رآننسخ السنة بالق

ألن املتـواتر   من القرآن والسنة  شرعاقوله 
وهـو نـص الشـافعي يف    مقطوع به واآلحاد مظنون وهـذا قـول مجهـور األصـوليني،     

ورجحـه ابـن    الرسالة وهو ظاهر كالم أمحد وبه جزم الصرييف واخلفـاف وغريمهـا،  
  .السبكي

ن حمل النسخ احلكم والداللة عليـه بـاملتواتر   والراجح جوازه أل: "قال الرملي* 
، وهو مذهب املالكية والظاهرية وروايـة عـن أمحـد، ورجحـه احمللـي      "ظنية كاآلحاد

واإلسنوي والباجي وأبو حممد ابن حزم والغزايل والقرطيب والعبـادي وغريهـم مـن    
 الْمـوت  أَحـدكُم  رحض إِذَا علَيكُم كُتب(: نسخ قوله تعاىل، ومثال ذلك )1( احملققني

البقـرة  [ )الْمـتقني  علَى حقا بِالْمعروف والْأَقْربِني للْوالدينِ الْوصيةُ خيرا ترك إِنْ
  .)2(»ال وصية لوارث«: rبقوله ] 180اآلية 

: ء اآليـة النسـا [ )ذَلكُـم  وراَء مـا  لَكُم وأُحلَّ(: نسخ قوله تعاىل: أيضاومثاله 
  .)3(»على عمتها أو خالتها ال تنكح املرأة«: حبديث] 24

 طَاعمٍ علَى محرما إِلَي أُوحي ما في أَجِد لَا قُلْ(: ومثاله أيضا نسخ قوله تعاىل
همطْعحبديث النهي عن كل ذي ناب من السباع وكـل ذي  ] 145األنعام اآلية [ )ي

  .)4(خملب من الطري
ل األخري هو الراجح، ألن كل ذلك وحي مرتل من عند اهللا، والتفريق وهذا القو

بني املتواتر واآلحاد يف االحتجاج من باليا أهل الكالم الدخيلة علـى هـذا العلـم،    
  .وإمنا ينظر إىل كثرة الطرق وتواترها عند الترجيح بينها

                                      
 4/109والبحر احملـيط   2/134الضياء الالمع و 71واإلشارة للباجي ص  5/523اإلحكام البن حزم  )1(

 .2/323وشرح خمتصر الروضة 244: وشرح التنقيح ص
 ).2713(وابن ماجه ) 2641(والنسائي ) 2870(وأبو داود ) 2120(الترمذي  )2(
 ).1408(و) 5109(البخاري  )3(
 ).1934(مسلم  )4(
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ن الناسـخ هـو   وال جيوز النسخ باإلمجاع لكنه يكون أمارة على النسخ، ويكـو * 
واإلمجاع ال يكون إال بعد ذلك،  rمستند اإلمجاع، ألن النسخ ال يكون إال يف حياته 

  .)1(وهذا ال خالف فيه
مثاله نسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان باإلمجاع، ونسخ احلقوق املتعلقة باملـال  

  :قي، و قال يف املرا)2(بفريضة الزكاة باإلمجاع وقال ابن حزم جيوز النسخ باإلمجاع
ــرد  ــتند      فلــــم يكــــن بالعقــــل أو جمــ ــى إىل املسـ ــل ينمـ ــاع بـ   االمجـ

للنص ألن القياس إمنا يستخدم عنـد عـدم وجـود     )3(ال جيوز النسخ بالقياس* 
النص وبه قال عامة أهل العلم كالشافعي، والكيا الطـربي وابـن الصـباغ وسـليم     

  :املراقيالرازي وابن منصور البغدادي وابن السمعاين وابن سريج، قال يف 
ــاس    ــنص بالقيـ ــخ الـ ــع نسـ   هــو الــذي ارتضــاه جــل النــاس        ومنـ

 

  :)4(يعرف النسخ باألمور التالية
  .)5(»كنت يتكم عن زيارة القبور فزوروها«النص مثل  -1
ألنه كان يف فتح  )6(»أفطر احلاجم واحملجوم«كنسخ حديث : معرفة التاريخ -2

، الذي كان )7(»حتجم وهو حمرم واحتجم وهو صائما« rمكة سنة مثان، حبديث أنه 
  .يف حجة الوداع سنة عشر

                                      
 .360: والتلخيص ص 80: وروضة الناظر ص 4/128والبحر احمليط  1/459احملصول  )1(
 .5/532اإلحكام البن حزم  )2(
 .80: وروضة الناظر ص 4/131والبحر احمليط  329: وإرشاد الفحول ص 1/461احملصول  )3(
واإلحكام البـن حـزم     2/340خمتصر الروضة  وشرح 3/563وشرح الكوكب  81: روضة الناظر ص )4(

4/504. 
  ).2260(مسلم  )5(
 وصححه أمحـد وابـن املـديين    ) 1621(وابن ماجه ) 3144(والنسائي يف الكربى ) 2369(أبو داود  )6(

 .وابن حبان وعثمان بن سعيد الدارمي
 ).1938(البخاري  )7(
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 rكان آخر األمرين من رسول اهللا : t مثل حديث جابر: قول الصحايب -3
  .)1(ترك الوضوء مما مست النار

  .كاإلمجاع على عدم قتل شارب اخلمر يف الرابعة أو اخلامسة: اإلمجاع -4

 

 .واإلبطال فيقال نسخت الريح األثر إذا أذهبته لةاإلزا: لغةالنسخ  - 1
رفع حكم شرعي بـدليل  :"والتحويل وقيل املسخ، واصطالحا معناه النقل وقيل

  ".شرعي متراخ
الـذي أفـاده ذلـك اللفـظ املنسـوخ،       وبقاء احلكمرسم املصحف جيوز نسخ -2

  .اتفاقا قاله اآلمدي
 .له اآلمدي اتفاقا قا وبقاء الرسمالشرعي  نسخ احلكمجيوز -3
 . أي الرسم واحلكم مجيعا لبعض القرآن ال كله إمجاعا نسخ األمرينجيوز -4
مثـل نسـخ    )َآيـة  مكَانَ َآيةً بدلْنا وإِذَا(لقوله تعاىل  النسخ إىل بدلجيوز  - 5

 .استقبال بيت املقدس إىل استقبال الكعبة
الشوكاين والقـرايف   عند عامة أهل العلم ورجحه النسخ إىل غري بدلجيوز  -6

 .والزركشي خالفا للمعتزلة
أشق مـن املنسـوخ عنـد عامـة أهـل العلـم خالفـا        هو  النسخ إىل ماجيوز  -7

  .للظاهرية
مشقة وكلفة من املنسوخ مثاله نسخ وجوب ثبـات   خفجيوز النسخ إىل األ -8

  . الواحد للعشرة
  .لشوكاين إمجاعا قاله الزركشي وا بالكتابالقرآن الكرمي  نسخجيوز  -9

  .إمجاعا قاله إمام احلرمني يف التلخيص نسخ السنة بالسنةجيوز  -10

  .أكان كتابا أو سنة، إمجاعا قاله الزركشي سواءجيوز نسخ السنة املتواترة باملتواتر  - 11

                                      
ه أبو داود وأبـو حـامت الـرازي وابـن حبـان      وصححه النووي وأعل) 185(والنسائي ) 192(أبو داود  )1(

 .وغريهم
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إذا كانت صحيحة إمجاعا، واآلحاد هي ما سـوى   نسخ اآلحاد باآلحادجيوز  -12
  باملتواترلغريب،كما جيوز نسخ اآلحاد املتواتر من املشهور والعزيز وا

املتـواتر مقطـوع بـه     ألن باآلحـاد من القرآن والسنة  وال جيوز نسخ املتواتر -13
 .واآلحاد مظنون وهذا قول مجهور األصوليني ورجحه ابن السبكي

والراجح جوازه ألن حمل النسخ احلكم والداللة عليه باملتواتر ظنية : قال الرملي
هب الظاهرية ورواية عن أمحد، ورجحه احمللي واإلسنوي والبـاجي  كاآلحاد، وهو مذ

نسـخ آيـة   : وابن حزم والغزايل والقرطيب والطويف وغريهـم مـن احملققـني، ومثالـه    
  .»ال وصية لوارث«: الوصية لألقربني حبديث

 :عالمات النسخ-14
  .»كنت يتكم عن زيارة القبور فزوروها«: النص مثل حديث -أ

ألنه كـان يف فـتح   »أفطر احلاجم واحملجوم«: كنسخ حديث: يخمعرفة التار -ب
، الـذي كـان يف   »احتجم وهو صائم حمرم واحتجم وهو صائم« rمكة، حبديث أنه 

  .حجة الوداع
 rكان آخر األمرين من رسول اهللا : t مثل حديث جابر: قول الصحايب -3

  .ترك الوضوء مما مست النار
  .شارب اخلمر يف الرابعة أو اخلامسةكاإلمجاع على عدم قتل : اإلمجاع -4

 

  .عرف النسخ لغة واصطالحا؟ -1
 هل جيوز نسخ الرسم دون احلكم أو العكس؟ مثل لذلك -2
 هل جيوز النسخ إىل األغلظ؟ -3
 هل جيوز النسخ لغري بدل؟ -4
 هل جيوز نسخ الكتاب بالسنة والعكس؟ -5
 .هل جيوز نسخ املتواتر باآلحاد والعكس؟ -6
  .ما هي عالمات النسخ -7
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.  

 

  .لتعارضتعريف ا -1
 .تعارض عامني أو خاصني  -2
 .تعارض العام واخلاص -3
  تعارض ما بينهما عموم وخصوص وجهي -4

 

 
تفاعل من عرض يعرض بالكسـر، والتعـارض التقابـل    :التعارض لغة قوله 

  .وعارضه أي جانبه وعدل عنه: "والتمانع والتعادل، قال اجلوهري
  :قال ذو الرمة 

  )1("قريع هجان عارض الشول حـافر     لشــعرى ســهيل كأنــهوقــد عــارض ا
، "تقابل الدليلني على وجه مينع كل واحد منـهما مقتضـى اآلخـر   :" واصطالحا

                                      
  .1/849الصحاح  )1(
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قالـه  " هو أن يدل كل منهما على منـايف مجيـع مـا يـدل عليـه اآلخـر أو بعضـه       "أو
  .)1(العبادي

  . )2( "ةهو تقابل الدليلني على سبيل املمانع"وقال الزركشي عن التعارض
  .)3(»معىن التعارض التناقض«: وقال الغزايل
 

أي نصان بأن دل كل منـهما علـى كـل منـايف اآلخـر أو       قوله 
 حاهلما من واحد من أربعة أحوال ألمـا   بعضه 

 صدق عليـه اآلخـر   متساويني يف العموم، حبيث يصدق كل منهما على كل ما ي
متساويني يف اخلصوص كذلك حبيث يصدق كل منهما على كل ما  يكونا 

بالنسبة إىل اآلخر، بأن يصدق على  يكون  يصدق عليه اآلخر 
بالنسبة لآلخـر   يكون  بعض ما يصدق عليه اآلخر، 

 ما يصدق على اآلخر وزيادة ويف نفس الوقـت هـو    فباعتباره يصدق عليه
 بأن يصدق باعتبار ذلك الوجه على بعض ما يصدق عليه اآلخر.  

ووجه هذه القسمة أن كل واحد من النصني إن تناول عني ما تناوله اآلخر فهما 
 عامان أو خاصان، وإال فإن تناول أحدمها شيئا مل يتناوله اآلخـر فهـو عـام واآلخـر    

خاص، وإن تناول كل منهما أكثر مما تناوله اآلخر فكل منهما عام من وجـه خـاص   
  . من وجه

  .وإن كان كل منهما ال يتناول شيئا مما تناوله اآلخر فهما متباينان
 

متساويني يف العموم  قوله 
حبمل كل منهما على حال مغاير ملا محـل عليـه اآلخـر ال    )4(عماهلماوجوبا ألن فيه إ

                                      
  .343: شرح العبادي للورقات ص )1(
 .6/109البحر احمليط  )2(
 .47،  ومنهج التوفيق والترجيح ص 376: املستصفى ص )3(
 .62واإلشارة للباجي ص 2/576وشرح خمتصر الروضة  222: روضة الناظر ص )4(



 

 

134 

مانع شرعا من احلمل عليه ألن اجلمع بني العامني املتعارضني مع إجراء كل منـهما  
  .على عمومه حمال فإنه يفضي إىل اجلمع بني النقيضني

أال «: ، مـع حـديث  )1(»شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشـهد «مثل حديث 
  .)2(»ري الشهود الذي يأيت بشهادته قبل أن يسأهلاأخربكم خب

فيجمع بينهما حبمل األول على املبادرة إىل الشهادة قبل سؤاهلا مع علم من لـه  
الشهادة ا، ومحل الثاين على الشاهد الذي يكون املشهود له غري عامل بشـهادته، أو  

  .محل األول على غري شهادة احلسبة والثاين عليها
لتعذر محل كل منهما على حال مغاير ملا محل  قوله 

أي عـن العمـل بواحـد منـهما      وجوبا  عليه اآلخر 
 حىت يرجح أحدمها على اآلخر.  

، )3(»مـن مـس ذكـره فليتوضـأ    «: قال rأن النيب t مثل حديث بسرة بنت صفوان
سئل عن الرجل ميـس ذكـره أعليـه وضـوء      rأنه  tيرجح على حديث طلق بن علي

  .)4(»إمنا هو بضعة منك«: فقال
أن حديث  tعلى حديث طلق tقال البيهقي يكفي يف ترجيح حديث بسرة

  .)5(قد احتجا جبميع رواته tطلق مل حيتج الشيخان بأحد من رواته وحديث بسرة
بعة عشـر  أنه له أكثر من سبعة عشر شاهدا عن س  tومما يرجح حديث بسرة

  .)7(هو أصح شيء يف هذا الباب: لذلك قال البخاري. )6(صحابيا
حكـم   أي تاريخ نزول اآليـة أو ورود احلـديث    قوله 

                                      
 .مبعناه ) 2535(ومسلم ) 2651(ي البخار )1(
 ).19/1719(مسلم  )2(
ــذي  )3( ــائي ) 82(الترم ــو داود ) 447(والنس ــه ) 181(وأب ــن ماج ــاين يف ) 479(واب وصــححه األلب

 ).1235(الصحيحة 
 ).483(وابن ماجه ) 85(والترمذي  1/101والنسائي ) 182(أبو داود  )4(
 .1/189تلخيص احلبري  )5(
 .189-1/187تلخيص احلبري  )6(
 .1/156والعلل الكبري للترمذي  218-1/217انظر نيل األوطار  )7(
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  لو قطعيا من الكتاب أو السنة  ولو حديث آحاد على الصحيح
أفطــر احلــاجم « مرفوعــاt مثــل حــديث شــداد بــن أوسالــراجح عنــد احملققــني، 

زمان الفتح  rكنا مع النيب : ، ويف رواية عبد الرزاق والشافعي واحلازمي قال)1(»واحملجوم
. )2(»أفطـر احلـاجم واحملجـوم   «: فرأى رجال حيتجم لثمان عشرة خلت من رمضـان فقـال  

وكان ذلك يف . )3(احتجم وهو حمرم صائم rأن النيب  t نسخه حديث ابن عباس
  .حجة الوداع

أي فيما تقدم  أي كالنصني العامني النصني  قوله 
فيهما من وجوب اجلمع بينهما إن أمكـن اجلمـع وإال فـالترجيح فـإن علـم تـأخر       

  .أحدمها عن اآلخر فاألول منسوخ والثاين ناسخ وإال فالتوقف
مع  )4(»ما فوق اإلزار«: سئل عما حيل للرجل من امرأته فقال rكحديث أنه 

، فلم ميكن اجلمع بينهما ومل يعلم التاريخ )5(»اصنعوا كل شيء إال النكاح«: ديثح
فيتوقف، ورجح اجلمهور األول بأنه أحـوط وغريهـم رجـح احلـل ألنـه األصـل يف       

  .املنكوحة
 

أي يوجد األول مع  أي النصني  : قوله
وجوبا بأن يقصـر علـى مـا عـدا      وبدونه كل أفراد اآلخر 

لـيس  «: ، خيـص حبـديث  )6(»فيما سقت السماء العشر«: أفراد اخلاص مثل حديث
  .)7(»فيما دون مخسة أوسق صدقة

 
أي باعتبار جهة  أي النصني  قوله 

                                      
 .5/283وأمحد ) 3144(والنسائي يف الكربى  )2369(أبو داود  )1(
 .435: وناسخ احلديث البن شاهني ص 109: انظر االعتبار للحازمي ص )2(
 ).1938(البخاري  )3(
 ).21/293(مسلم  )4(
 ).16/302(مسلم  )5(
 ).1483( البخاري )6(
 ).979(ومسلم ) 1447(البخاري  )7(
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  أي باعتبار جهة أخرى بأن
، مثل حـديث  )1(يقصر ما عداه إن أمكن ذلك حبيث يزول التعارض وإال فالترجيح

 ، مع حديث أيب أمامـة )2(»إذا بلغ املاء قلتني مل حيمل اخلبث«: مرفوعاt ابن عمر
t وهـو  » وطعمـه ولونـه  إن املاء ال ينجسه شيء إال ما غلب على رحيـه  «: مرفوعا

، لكن حكى اإلمجاع على صحة معناه الشافعي والبيهقي وغريمها، فاألول )3(ضعيف
خاص يف القلتني عام يف املتغري وغريه، والثاين خاص بـاملتغري عـام يف القلـتني ومـا     

  .دوما
فيخص عموم األول خبصوص الثاين فيحكم أن ماء القلـتني ال يـنجس بـالتغري    

  .خبصوص األول فيحكم بأن ما دون القلتني ينجس وإن مل يتغري وخيص عموم الثاين
مع حـديث أنـه    )4(»من بدل دينه فاقتلوه«: ومثال ما مل ميكن فيه اجلمع حديث 
r »ى عن قتل النساء«)5(     ،فاألول عام يف الرجال والنسـاء وخـاص بأهـل الـردة

اجلمع بينهما فريجح والثاين خاص يف النساء عام يف احلربيات واملرتدات، وال ميكن 
  .بقاء عموم األول بقيام القرينة على اختصاص الثاين بسببه وهو احلربيات

 

تفاعل من عـرض يعـرض بالكسـر، والتعـارض التقابـل      : التعارض لغة-1
  .»هو تقابل الدليلني على سبيل املمانعة«: والتمانع والتعادل، واصطالحا

وجوبـا ألن فيـه    بينهما اجلمع بينهما جيمع إن أمكنأو خاصني ف إن كانا عامني - 2
أال «: مع حديث» شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد«إعماهلما، مثل حديث 

                                      
 .222: روضة الناظر صو 2/576شرح خمتصر الروضة  )1(
واحلـاكم  ) 92(وصـححه ابـن خزميـة    ) 517(وابـن ماجـه   ) 67(والترمذي ) 63(أبو داود ) 2(

 ).1249(وابن حبان  1/132
 .وتفرد رشدي نبه وأعله أبو حامت والبيهقي باضطرابه 1/259والبيهقي ) 521(ابن ماجه  )3(
 ).4351(وأبو داود ) 1458(والترمذي ) 6524(البخاري  )4(
 ).25/1744-24(ومسلم ) 2852(البخاري  )5(
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  .»أخربكم خبري الشهود الذي يأيت بشهادته قبل أن يسأهلا
فيجمع بينهما حبمل األول على املبادرة إىل الشهادة قبل سؤاهلا مع علم من لـه  

اين على الشاهد الذي يكون املشهود له غري عامل بشـهادته، أو  الشهادة ا، ومحل الث
  .محل األول على غري شهادة احلسبة والثاين عليها

إن مل يعلم وجوبا عن العمل بواحد منهما  يتوقف وإن مل ميكن اجلمع بينهما -
  .حىت ترجح أحدمها على اآلخر التاريخ
  .فإن علم التاريخ فالثاين ناسخ لألول -
وجوبا بـأن   فيخص العام باخلاص عاما واآلخر خاصاالنصني  أحدإن كان -3

، خيـص  »فيما سقت السماء العشـر «: يقصر على ما عدا أفراد اخلاص مثل حديث
 »ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة«: حبديث
خيـص   اصـا مـن وجـه   أي باعتبار جهـة خ  عاما من وجه إن كان كل منهما-4

على ما عداه إن أمكن ذلك حبيث يزول بأن يقصر عموم كل منهما خبصوص اآلخر 
   .التعارض وإال فالترجيح

  

 

  عرف التعارض؟ -1
 .ما العمل إن تعارض عامان أو خاصان -2
 مىت حيمل العام على اخلاص؟ -3
 إذا كان بينهما عموم وخصوص وجهي فما العمل؟ -4
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.  
 

 .تعريف اإلمجاع -1
 .حجية اإلمجاع -2
 .عدم اشترط انقراض العصر -3
 .أهل اإلمجاع -4
 .اإلمجاع السكويت -5
  .عدم حجية قول الصحايب -6
 

 
أحدمها العزم على الشيء واإلمضاء له، ومنه : له معنيان )1(لغة قوله 

ال صيام ملن مل جيمـع  «، وحديث ]71يونس اآلية [ )أَمركُم فَأَجمعوا(: قوله تعاىل
                                      

ومعجم مقـاييس    639: فما بعده  والقاموس ص 8/53فما بعد واللسان  2/929الصحاح ) 1(
 .224: اللغة ص
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  :، وقال الشاعر)1(»الصيام من الليل
ــا   ــل فلمــ ــرهم بليــ ــوا أمــ   أصــبحوا أصــبحت هلــم ضوضــاء        أمجعــ

االتفاق واجلمع ومنه أمجع القوم إذا صاروا ذوي مجع، ومنه أمر جـامع  : وثانيهما
، ]62النـور اآليـة   [ )جـامعٍ  أَمرٍ ىعلَ معه كَانوا وإِذَا(: أي جيمع الناس قال تعاىل

  :واجلمع احلي اتمع، قال لبيد
ــع فــأبكروا  ــا     عريــت وكــان ــا اجلمي ــا ومثامهــ ــودر نؤهــ ــها وغــ   منــ

اتفاق اتهدين من هذه األمة يف عصر علـى أمـرديين بعـد وفاتـه     :"واصطالحا
r،"        بنحـوه قـال ابـن النجـار وابــن احلاجـب والغـزايل والزركشـي وابـن قدامــة 

  . )2(والشوكاين وإمام احلرمني والطويف  وابن السبكي
، قالـه  )3("هو اتفاق أهل احلل والعقد من هذه األمة يف أمر مـن األمـور  : "وقيل

  . الفخرالرازي وتبعه القرايف واآلمدي
وهـذا ال  )4(كل قول قامت حجته حىت قول الواحد فهو إمجاع: وشذ النظام فقال

  .تؤيده لغة وال شرع
فخرج ما فيه خالف، وخرج قول الواحـد ولـو مل    : صنف بقولهوعرفه امل

يكن معه يف عصره جمتهد آخر، وكذا لو قل املخـالف فكـان واحـدا عنـد اجلمهـور      
فخرج العوام فال يعتد خبالفهـم،   خالفا للشافعية ورواية عن أمحد والطربي 

 )تعلَمـونَ  لَـا  كُنـتم  إِنْ الـذِّكْرِ  لَأَهـ  فَاسأَلُوا(: ألن اهللا ردهم إىل أهل العلم فقال
ألنه ال عـربة   rهو الزمان قل أو كثر بعد وفاته   ،]43النحل اآلية [

  .الشرعية خبالف اللغوية والعقلية حكم  r .بقول أحد يف حياته 
                                      

) 1933(وابن خزميـة   6/287 وأمحد) 730(والترمذي  4/196والنسائي ) 2454(أبو داود ) 1(
 ).1700(وابن ماجه 

 والبحـر احملـيط   137: واملستصـفى ص  1/426وخمتصـر ابـن احلاجـب     211/ 3/526شرح الكوكـب   )2(
 .131: وإرشاد الفحول ص 366: ، والتلخيص إلمام احلرمني ص116: وروضة الناظر ص 4/436

 .1/138آلمدي ورد على الغزايل واإلحكام ل 4-2/3واحملصول  253: شرح تنقيح الفصول ص )3(
 .2/213والكوكب البن النجار 2/137اإلحكام لآلمدي  )4(
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ازي وبـه قـال الـر    )1(حىت ولو كان االتفاق بعد اسـتقرار اخلـالف يف األصـح    
والنووي واآلمدي ونقله إمام احلرمني عن أكثر األصوليني، بـدليل إمجـاع الصـحابة    

  .)2(بعد اخلالف يف السقيفة tعلى أيب بكر الصديق
 وهم اتهدون،  نقصد حنن األصوليون  قوله 

  :قال يف املراقي خبالف اللغوية والعقلية، أي نقصد 
ــدي  ــن جمتهــ ــاق مــ ــو االتفــ   األمـــة مـــن بعـــد وفـــاة أمحـــد        وهــ
ــي     وأطلقــــن يف العصــــر واملتفــــق   ــم انتقـ ــن عـ ــا ملـ ــه فاإللغـ   عليـ

 
شرعا يف حق  يعين أمة اإلجابة ال أمة الدعوة  قوله 

السنة ومل خيالف يف حجية كل واحد منها فاإلمجاع هو األصل الثالث بعد الكتاب و
ومل يعترب ابن حـزم   )3(اإلمجاع إال النظام واإلمامية واخلوارج وهؤالء ال يعتد خبالفهم

مـن األمـم كـاليهود والنصـارى      اتفاق   )4("إال إمجاع الصحابة فقط
  ))5فليس حبجة على أحد من املسلمني 

 
 

 غَيـر  ويتبِـع  الْهـدى  لَـه  تبين ما بعد من الرسولَ يشاققِ ومن(: تعاىلقوله ) 1
  ].115: النساء اآلية[ )مصريا وساَءت جهنم ونصله تولَّى ما نولِّه الْمؤمنِني سبِيلِ

وهذه اآلية تدل على أن إمجاع املؤمنني حجة مـن جهـة   :"تيمية  قال شيخ اإلسالم ابن
أن خمالفتهم مستلزمة ملخالفة الرسول وأن كل ما أمجعوا عليه فال بد أن يكـون فيـه نـص    

                                      
 .258: وشرح التنقيح ص 1/498وخمتصر ابن احلاجب  2/57واحملصول  4/530البحر احمليط  )1(
 ).3668(البخاري  )2(
البحـر  و 2/214وشرح الكوكـب البـن النجـار    3/14وشرح خمتصر الروضة  44اإلشارة للباجي ص )3(

 .254: وشرح التنقيح ص 2/9واحملصول  4/440احمليط 
 .4/551و 62./1اإلحكام البن حزم  )4(
 .وصححه األلباين 1/200و احلاكم ) 3950(وابن ماجه ) 2167(الترمذي  )5(
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  ".)r )1عن الرسول
 )النـاسِ  علَـى  شهداَء لتكُونوا وسطًا أُمةً جعلْناكُم وكَذَلك(: وقوله تعاىل) 2

  ].143 البقرة[
 وتنهـونَ  بِـالْمعروف  تـأْمرونَ  للناسِ أُخرِجت أُمة خير كُنتم(: وقوله تعاىل) 3

  ].110آل عمران [ )بِاللَّه وتؤمنونَ الْمنكَرِ عنِ
 

ال يزال هذا الدين قائمـا تقاتـل عنـه    «: قال rأنه  tعن جابر بن مسرة) 1
  .)2(»ن املسلمني حىت تقوم الساعةعصابة م

ال تزال طائفة من أميت ظاهرين حىت يأتيهم أمر «: قال rأنه  tعن املغرية) 2
  .)3(»اهللا وهم ظاهرون

ال جتتمـع أمـيت علـى ضـاللة ويـد اهللا مـع       «: قـال  rأنه  tعن ابن عمر) 3
  .)4(»اجلماعة ومن شذ شذ يف النار

إن اهللا أجاركم مـن ثـالث   «: لقا rعن النيب  tعن أيب مالك األشعري) 4
أن ال يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا، وأن ال يظهر أهل الباطل على أهل احلق : خالل

  .)5(»وأن ال جتتمعوا على ضاللة
واملراد ا من ينعقد  إلينا  كتابا وسنة  قوله 

  .اإلمجاع باتفاقهم كما تقدم يف النصوص السابقة
 أهل  جيب العمل به وحترم خمالفته   قوله

كعصره وكذلك من بعدهم إذ لو مل يكن كذلك للزم أن يصري غري حجة بعد كونـه  
                                        .حجة وهذا باطل

 .39-7/38جمموع الفتاوى  )1(
 ).4711(مسلم  )2(
 ).1921(مسلم ) 7311(البخاري  )3(
 .»..ومن شذ «وصححه األلباين دون  1/201واحلاكم ) 80(نة البن أيب عاصم والس) 2167(الترمذي ) 4(
إنه ضعيف ذا التمام وأن الفقرة األخرية منـه  ) 1510(وقال األلباين يف الضعيفة ) 4253(أبو داود  )5(

 .صحيحة بشواهدها
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أي زمـن   اإلمجاع حجة على أهل عصره ومـن بعـدهم    قوله 
    عنـد عامـة أهـل العلـم مـن      سواء كان يف عصر الصحابة أو مـن بعـدهم

الشافعية واحلنفية واملالكية ورواية عن أمحـد، ورجحـه اآلمـدي وابـن قدامـة وأبـو       
اخلطاب وابن عقيل والطويف من احلنابلة، خالفا للظاهرية ورواية عـن أمحـد وابـن    
حبان فقد قصروه على الصحابة واختاره اخلالل واحللواين وأبو يعلـى وابـن خـويز    

  . )1(منداد
 

أي عصـر   يف انعقـاد اإلمجـاع وحجيتـه     قوله 
اإلمجاع بأن ميوت أهله كلهم على القول الصحيح الذي عليه مجاهري أهل العلم من 
املالكية والشافعية واحلنفية، قال الباجي هو قول أكثر الفقهاء واملتكلمني، وقال عبـد  

وقال القاضي يف التقريـب وهـو قـول اجلمهـور، وقـال ابـن       الوهاب إنه الصحيح، 
برهان هو القول املنصور عندنا، خالفا ملن اشترط ذلك وهو أمحد وأصحابه، واختاره 

  .)2(ابن فورك وسليم وأبو احلسن األشعري
  بالقول املرجوح وهو أن    مبـوت أهلـه  يف

انعقـاد اإلمجـاع    ك أنـه  حجية اإلمجاع فينبين على ذلـ 
  معنيأي ا    فال بد لصـحة اإلمجـاع مـن

  .موافقته هلم فإن خالفهم فال إمجاع
  ينبين على ذلك أيضا أنه  معنيأي ا 

  :أو غريه لعدم استقرار اإلمجاع قال يف املراقي الذي أدى اجتهادهم إليه إىل منافيه
ــواتر  ــر والتــ ــراض العصــ ــر      مث انقــ ــه األكثـ ــا ينتحيـ ــى مـ ــو علـ   لغـ

أي  أي اتهدين امعني  أي يتحقق  قوله 
                                      

 148: إرشـاد الفحـول ص  و 233-2/231وشرح الكوكب البن النجار 471الرسالة للشافعي ص  )1(
 .1/447 بوخمتصر ابن احلاج 149: واملستصفى ص 1/159واإلحكام لآلمدي  

وإرشـاد الفحـول    4/510والبحر احملـيط   2/246وشرح الكوكب البن النجار 2/62احملصول للرازي  )2(
 .3/66وشرح خمتصر الروضة  258: وشرح التنقيح ص 152: ص
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  .بكل من القول والفعل كأكلهم طعاما معينا فهذا يدل على إمجاعهم على إباحته
 

 منهم أي بكل منهما وهلذا أعاد الباء .
  يف األول   يف الثاين حبيث يبلغ الباقي يف املسألتني مع مضـي

مـع   زمن يتمكنون فيه عادة من النظر يف تلك احلادثة التكليفية 
 مل ينكـروه، ومل تظهـر منـهم أمـارة الرضـا أو السـخط،        يف املسألتني عنه بأن

  :)1(ويسمى هذا باإلمجاع السكويت وفيه أقوال
وهو : "وقال الباجي" وإليه ذهب كافة العلماء: "قال ابن برهان: أنه إمجاع وحجة - 1

قول أكثر أصحابنا املالكيني والقاضي أيب الطيب وشـيخنا أيب إسـحاق وأكثـر أصـحاب     
  :قال يف املراقي. لنووي إنه هو الصحيح يف مذهب الشافعيوقال ا" الشافعي

ــر  ــل مــن أم   فيـــه خـــالف بينـــهم قـــد اشـــتهر     وجعــل مــن ســكت مث
  تفريعــــه عليــــه مــــن تقــــدما       فاالحتجـــــاج بالســـــكويت منـــــى
ــر    ــد ح ــخط والض ــد الس ــو بقي ــة للنظـــــر    وه   مـــــع مضـــــي مهلـــ

غـزايل يف  داود وابنـه وقـول للشـافعي، وبـه قـال ال     : ليس بإمجاع وال حجة -2
املنخول والرازي وقال اآلمدي إن الشافعي نص عليه يف اجلديد، وقال إمام احلـرمني  

. وهي من عباراته الرشيقة: وال ينسب لساكت قول، قال: إنه ظاهر مذهبه وهلذا قال
  .واختاره الغزايل يف املستصفى

وجه للشافعية وهو قول أيب هاشم والصرييف واختـاره  : حجة وليس بإمجاع -3
  .اآلمدي
أبو علي اجلبائي وأمحد يف رواية، والبـاقالين  : إمجاع بشرط انقراض العصر -4

والشريازي قال إنه املذهب، وابن فورك ونقله عن أكثر أصـحاب الشـافعي وابـن    
  . القطان والروياين وقال الرافعي إنه أصح األوجه عند أصحاب الشافعي

                                      
النـاظر  وروضـة   2/64واحملصـول   1/174كام لآلمـدي  واإلح 153: وإرشاد الفحول ص 4/494البحر احمليط ) 1(

 .1/470وخمتصر ابن احلاجب  151: واملستصفى ص 275/والضياء الالمع ص 132: ص
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 علماء  أو أكثر ما مل ينعقد اإلمجاع  اتهد  قوله 

من الصحابة اتفاقا وال من غـريه   رضوان اهللا عنهم 

      للشافعي وعامة املتكلمني ورواية عن أمحـد اختارهـا أبـو اخلطـاب
حلنفـي  وابن عقيل ورجحه الغزايل واآلمـدي وابـن احلاجـب املـالكي والكرخـي ا     

ألن األصل يف األدلة أن ال ختص قوما دون قـوم؛ وألن قـوهلم مل يكـن     )1(.والشوكاين
  .حجة يف زمام فكذلك بعدهم

خالفا ملن قال بأن قول الصحايب الذي مل يظهر له خمالف حجة كالشافعي يف  -
أصحايب كالنجوم بأيهم اقتـديتم  «القدمي وهو مذهب مالك وأمحد واحلنفية، حلديث 

  . )2(»يتماهتد
  .وقيل قول الصحايب حجة إن كان فيما ال جمال للرأي فيه، وبه قال ابن برهان -
عليكم بسـنيت وسـنة   «: tحلديث العرباض: احلجة قول اخللفاء فقط: وقيل -

  .)3(»اخللفاء الراشدين من بعدي
مرفوعـا   tحلـديث حذيفـة  : فقـط  tوعمـر  tوقيل احلجة قول أيب بكـر  -

  .)t«)4وعمر tدي أيب بكراقتدوا باللذين من بع«
وقيل قول الصحايب حجة فيما تعم به البلوى ومل ينكر عليـه، قالـه القـرايف      -

  .)5(تبعا للفخر الرازي
                                      

 168: واملستصفى ص 260: وشرح التنقيح ص 94: واللمع للشريازي ص 145: روضة الناظر ص )1(
 .404: والتلخيص ص 2/68واحملصول 

هذا إسناد ال يصح وال يرويـه عـن نـافع مـن حيـتج بـه ورواه البيهقـي         وقال 2/90جامع بيان العلم  )2(
 ).61-58(الضعيفة  1/147ما يف كشف اخلفاء كوالديلمي 

 ).42(وابن ماجه ) 2676(والترمذي ) 4607(أبو داود  )3(
 ).1233(وصححه األلباين يف الصحيحة ) 97(وابن ماجه ) 3662(الترمذي  )4(
 425-4/422رشرح الكوكب البن النجا )5(
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اتفـاق  :"هـو العـزم علـى الشـيء واالتفـاق ، واصـطالحا      : لغـة  اإلمجاع-1
  ."rاتهدين من هذه األمة يف عصر على حكم شرعي بعد وفاته

شرعا يف حق كل واحد مـن األمـة، فاإلمجـاع هـو األصـل       حجةاالمجاع -2
الثالث بعد الكتاب والسنة ومل خيالف يف حجية اإلمجاع إال النظام واإلمامية 

 .واخلوارج وهؤالء اليعتد م

 العصـر الثـاين  أهـل   علـى جيب العمل به وحتـرم خمالفتـه     اإلمجاع حجة-3
 .كعصره وكذلك من بعدهم

بـأن ميـوت أهلـه     انقراض العصرمجاع وحجيته انعقاد اإل وال يشترط يف-4
 .كلهم على القول الصحيح الذي عليه مجاهري أهل العلم

" وإليه ذهب كافة العلماء: "االمجاع السكويت إمجاع وحجة قال ابن برهان-5
وهـو قـول أكثـر أصـحابنا املـالكيني والقاضـي أيب الطيـب        : "وقال الباجي

إنـه هـو   :" وقـال النـووي  " عيوشيخنا أيب إسـحاق وأكثـر أصـحاب الشـاف    
 ".الصحيح يف مذهب الشافعي

 الصـحابة علمـاء   مـن أو أكثر مـا مل ينعقـد اإلمجـاع     الواحداتهد  قول-6
من الصحابة اتفاقا وال على  غريهم  ليس حبجة على غريهرضوان اهللا عنهم 

 .على الراجح

 

  عرف اإلمجاع لغة واصطالحا؟ -1
 هل اإلمجاع حجة؟ -2
 يه انقراض العصر؟هل يشترط ف -3
 هل اإلمجاع السكويت حجة؟ -4
  .هل قول الصحايب حجة؟ -5
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.  
 

  .تعريف اخلرب -1
 .إىل متوتر وآحاد: تقسيمه -2
 .تقسيم اآلحاد إىل مرسل ومسند -3
 .العنعنة يف اإلسناد -4
  .صيغ التحمل واألداء -5

 
 

النبأ واجلمع أخبار ومجـع اجلمـع أخـابري     )1(:مجع خرب وهو لغة  قوله 
أنبأه ما عنـده، قـال    عامل به، وأخربه خبوره: ورجل خابر وخبري وخرب ككتف وجحر

                                      
 .1/528والصحاح  229-4/226ولسان العرب  345: القاموس ص )1(
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  :الشاعر
ــالقرى   ــوت بـ ــا املـ ــاين أمنـ   فكيــــف وهتــــا هضــــبة وقليــــب    وخربمتـ

وقيل هو مشتق من اخلبار وهي األرض الرخوة اللينة ألن اخلرب يثري الفائدة كما 
  .)1(تثري اخلبار الغبار إذا قرعها احلافر

لقـرايف و  ، وبنحوه قـال ا "هو احملتمل للصدق والكذب لذاته: "واخلرب اصطالحا
  .)2(  الشريازي والزركشي و ابن قدامة وابن النجار والشوكاين

من قول أو فعـل أو   rويطلق اخلرب على احلديث والسنة وهو أضيف إىل النيب 
  :، قال يف املراقي)3(وصف أو تقرير

ــول  ــاف إىل الرسـ ــا انضـ ــي مـ   مــــن صــــفة كلــــيس بالطويــــل     وهـ
  )4(ذي احلـــديث واخلـــربتقريـــره كـــ    والقــول والفعــل ويف الفعــل احنصــر

أي بياا شرحا وحكمـا   : وعرفه املصنف بتعريف املعتزلة فقال
  الذي هو مفردها  أي الذي   على سبيل االحتمال من حيـث

أي عدم مطابقته الواقع لذاته حنو قام  أي املطابقة للواقع  حكمه 
  .واإلنشاء، وقد يقطع بصحة اخلرب أو كذبه ألمر خارجيزيد، فخرج الطلب 

  :وغريمها على هذا التعريف بأمور )5(واعترض الرازي وابن النجار
  .أنه يؤدي إىل الدور -1
أن اخلرب ال يكون صدقا وكذبا يف وقت واحد وإن كانت الـواو مبعـىن أو فهـذا     -2

  .تردد وهو ال يناسب التعريف
  .ال يدخله الكذب، وكذا البديهيات وهي أخبار rأن كالم اهللا ورسوله  -3
  .أن من قال حممد ومسيلمة صادقان فهذا خرب وليس صدقا وال كذبا -4
  .أن اخلرب هو اجلنس والصدق والكذب نوعان له، فكيف يعرف مبا هو أخص منه - 5

                                      
 .4/215والبحر احمليط  83: إرشاد الفحول ص انظر )1(
  85: وروضـة النـاظر ص   71: اللمـع ص و 216 /4والبحر احملـيط   271: شرح تنقيح الفصول ص )2(

 . 2/289وشرح الكوكب  85: إرشاد الفحول صو
 2/60ضة شرح خمتصر الرو )3(
 .1/360نثر الورود  )4(
 .295-2/286وشرح الكوكب  2/94احملصول  )5(
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واحـد وهـو أول   مبعـىن   )1(مجـع أحـد   قسمني  قوله 
التتابع وهو كون الشيء بعد الشيء بفترة ومنـه  )2(:والتواتر لغة األعداد، 
فإن مل تكن بينهما فتـرة فهـي مداركـة    ] 44املؤمنون اآلية [ )تترى رسلَنا أَرسلْنا(

بنفسـه إجيابـا عاديـا     أي اخلـرب الـذي    : ومواصلة، واملتواتر اصطالحا
 أي حصول العلم بصدق مضمونه.  

وحنـوه  " واجلمهور على أنـه ضـروري  : "وهذا العلم ضروري قال ابن احلاجب 
  .للرازي ورجحه القاضي أبو يعلى وابن قدامة والقرايف وابن السبكي

وقيل نظري قاله أبو احلسني البصري املعتزيل وأبو بكر الـدقاق مـن الشـافعية    
  .)3(احلرمني والغزايلوأبو اخلطاب من احلنابلة وإمام 

مـا اضـطر   : واخلالف لفظي إذ مراد األول بالضروري :"قال جنم الدين الطويف
. )4("الكايف يف حصول اجلزم به تصور طرفيـه : البديهي: العقل إىل تصديقه، والثاين

  : قال يف املراقي
  وســـــو بـــــني مســـــلم وكـــــافر    واقطـــع بصـــدق خـــرب التـــواتر   

 مة احلد أو هو حد آخر أن يرويه مجاعة من الرواة أي املتواتر وهذا من تت
  أي االتفاق منهم   وذلك خيتلف باختالف املخـربين

والقرائن والوقائع وال يتقيد بعدد معني، وهو مذهب اجلمهـور، ورجحـه الزركشـي    
األربعة والرازي وابن قدامة وابن احلاجب وابن السبكي وقيل ال بد أن يزيد على 

الحتياجهم إىل التزكية فيما لو شهدوا بالزنا، قاله القاضي أبو بكر والشافعية وقيل 
أقله اثنا عشـر ألنـه عـدد    : ال بد من عشرة قاله اإلصطخري، وقال بعض الشافعية

 إِنْ(: وقيل عشرون لقوله]. 12املائدة اآلية [ )نقيبا عشر اثْني منهم وبعثْنا(النقباء 
                                      

 .240: والقاموس ص 1/379الصحاح  )1(
 .442: والقاموس ص 1/676الصحاح  )2(
 89: وإرشـاد الفحـول ص   2/102واحملصـول   1/522وخمتصر ابن احلاجـب   86: روضة الناظر ص )3(

وشـرح خمتصـر    2/3267وشـرح الكوكـب    274: صوشرح التنقـيح   240-4/238والبحر احمليط 
 .2/79الروضة

 .2/79شرح خمتصر الروضة  )4(
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كُني كُمنونَ مرشونَ عابِرقاله املعتزلة وأبو اهلـذيل، وقيـل   ] 65األنفال اآلية [ )ص
 )الْمـؤمنِني  مـن  اتبعـك  ومـنِ  اللَّـه  حسـبك  النبِـي  أَيها يا(: لقوله تعاىل أربعون

 قَومه موسى واختار(، وقيل سبعون لقوله تعاىل 40وقيل كان عددهم ] 64األنفال [
نيعبلًا سجا رنيقَاتموقيل ثالمثائة وبضـعة عشـر بعـدد    ] 155األعراف اآلية  [ )ل

  .)1(عدد بيعة أهل الرضوان: أهل بدر، وقيل
     أي أنه يشترط التواتر يف كل طبقة مـن طبقـات السـند 

تفاقهم على الكذب أي يصل بعدد يستحيل ا يروون عن مثلهم 
       أي الواقعة اليت أخرب بوقوعها فـإن كانـت بعينـها مضـمون أخبـارهم

  .فالتواتر لفظي
  .وإن كان قدرا مشتركا بني أخبارهم فهو التواتر املعنوي

 أي فال بد أن يكون  وإذا كان اخلرب املتواتر ما يوجب العلم 
أي كرؤيـة الكعبـة    إحساس باملخرب عنه من حنو  أي الطبقة األوىل 

جلواز  كسماع القرءات السبع أو ملس له أوحنو ذلك  مثال 
  .الغلط فيه

  :فتحصل أن شروط التواتر ثالثة
  .العدد الذي يستحيل تواطؤه على الكذب -أ

  .استواء الطرفني والواسطة -ب
  .)2(سأن يسندوه إىل حمسو -ج

نوع من اخلـرب   : مث شرع يف بيان النوع الثاين فقال
  بشرط قبوله وال جيب العلم عند اجلمهور ورجحه الغزايل واآلمدي والرازي

والبيضاوي وابن احلاجب وإمام احلرمني وابن السبكي خالفا ملن قال يوجب العمل 
وأخـرى عـن أمحـد وبعـض أهـل احلـديث       والعلم بذاته وهي روايـة عـن مالـك    

                                        .والكرابيسي واحملاسيب وأبو بكر القفال، ورجحه ابن حزم وابن خويز منداد
 529-1/525وخمتصر ابن احلاجب  88: وروضة الناظر ص 2/117واحملصول  4/232البحر احمليط  )1(

 .186-2/180والضياء الالمع 
 92-90: صوإرشـاد الفحـول    88: روضة النـاظر ص و 324-2/323شرح الكوكب البن النجار )2(

 .2/87وشرح خمتصر الروضة  107: واملستصفى ص 4/231والبحر احمليط 
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. )1(واملختار عند كثري من التأخرين أنه ال يفيد العلم إال إذا احتـف بـالقرائن  
  :قال يف املراقي

ــاإلطالق  ــم بـــ ــد العلـــ ــذاق     وال يفيـــ   عنــــد اجلمــــاهري مــــن احلــ
ــ  ــد إن عــ ــهم يفيــ ــوى     دل روىوبعضــ ــة احتــ ــتري ذا إن القرينــ   واخــ

عادة فإن راويـه مل   وإمنا مل يفد اآلحاد العلم عند اجلمهور 
  .يبلغ مبلغا ميتنع عادة وقوع الكذب والتواطؤ عليه

 
اسـم مفعـول    )2(:وهو لغة األول  اآلحاد  قوله 

أرسله أي أطلقه وبعثه فكأنه املرسل أطلق اإلسناد ومل يقيده أو من جـاء القـوم    من
  .أرساال أي متفرقني

 اسم مفعول من أسنده إذا نسبه إىل الشيء أو أضافه إليه،  )3(وهو لغة
والسند ما قابلك من اجلبل وعال عن السـفح، ألن السـند يرفـع احلـديث، أو مـن      

  .مدفالن سند أي معت: قوهلم
ظاهرا بأن  أي اخلرب الذي  هو  وأما يف االصطالح 

صرح برواته كلهم يف سائر طبقات السند وهذا هو الراجح عند األصوليني وبعض 
  .قاله ابن عبد الرب rاحملدثني، وقيل املسند هو املرفوع أي ما أضيف إىل النيب 

ند وهو املشهور عند احملدثني ورجحه احلاكم املسند هو املرفوع املتصل الس: وقيل
  :قال السيوطي )4(والذهيب وابن حجر والسيوطي

ــال  ــوع ذو اتصـــ ــند املرفـــ ــايل     املســـ ــل التــــ ــل أول وقيــــ   وقيــــ
  اصطالحا  بأن أسقط بعض رواته واحدا فأكثر

ور عنـد األصـوليني   مطلقا سواء كان السقط يف أول اإلسـناد أو يف آخـره يف املشـه   
                                      

-4/262والبحر احملـيط   2/192والضياء الالمع  91: وروضة الناظر ص 1/131اإلحكام البن حزم  )1(
 .2/103وشرح خمتصر الروضة  1/386ونثر الورود  265

 .905: والقاموس ص 2/1281الصحاح  )2(
 .263: والقاموس ص 1/417الصحاح  )3(
 .47: واملنهل الروي ص 1/182وتدريب الراوي  42: واملوقظة ص 47: االقتراح ص )4(
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 r، وقيل املرسل مـا رفعـه التـابعي إىل الـنيب     )1(وبعض احملدثني ورجحه ابن حزم
  .)2(وهذا هو املشهور عند احملدثني

  املرسل  بأن كان املرسل بكسر السني
 عنـد احملـدثني ومجهـور أهـل األصـول كالشـافعي       تابعيا فمن دونه 

والباقالين ونقله مسلم  عن أهل العلم باألخبار وقال ابن عبد الرب أنـه ال خـالف   
  .فيه عند أهل احلديث 

  .)3(واحتج  باملرسل مالك وأيب حنيفة ورواية عن أمحد يف املشهور واآلمدي 
  فهي صحيحة  اأي ألجل أ  من

أي متصـلة السـند بـأن رواهـا لـه       كلـها   طرق أئمة احلديث 
، وقـال  )5( tوالغالب أنه صهره أبو هريـرة   )4(الصحايب الذي أسقطه قاله احلاكم

  .)6(ابن معني واحلاكم أن مراسيله هي أصح املراسيل
وهذا فيه نظر فقد قال اخلطيب البغدادي أن يف مراسيل سعيد ما مل يوجد 

  .)7(مسندا حبال
  .اكم عن سعيد بن املسيب أن املرسل ليس حبجةوروى احل

أما مراسيل الصـحابة فهـي كلـها حجـة ألنـه لـن يرسـلوا إال عـن صـحايب          
  .)8(والصحابة كلهم عدول

  .)r«)9ليس كل ما حندثكم به مسعناه من رسول اهللا «: فعن أنس قال

                                      
 .1/195وتدريب الراوي  2/245والضياء الالمع  2/161واإلحكام البن حزم  4/403البحر احمليط ) 1(
 .119: إرشاد الفحول ص )2(
التنقيح وشرح  408-4/404البحر احمليط و 2/247والضياء الالمع  121-119: إرشاد الفحول ص )3(

 .27واإلشارة للباجي ص  232- 2/230وشرح خمتصر الروضة  134: واملستصفى ص 295: ص
 .26: علوم احلديث للحاكم ص )4(
 .2/248الضياء الالمع  )5(
 .26-25: علوم احلديث للحاكم ص )6(
 .2/248الضياء الالمع  )7(
 .2/228الروضة  وشرح خمتصر 4/409البحر احمليط  )8(
 ).816(وصححه األلباين يف ظالل السنة ) 816(وابن أيب عاصم يف السنة . 3/665احلاكم  )9(
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  .وهي مصدر عنعن احلديث إذا رواه بلفظ عن فالن ))1قوله 

  حكم      املتصل يف قبوله ووجوب العمـل بـه إن كـان الـراوي
  .الذي عنعن ثقة غري مدلس إمجاعا

 
الذي مسعه إن  احلديث من حفظه أو كتابه  قوله 

أخربنـا إن   إن كان وحده، وحـدثنا أو  أراد روايته عنه 
كان مع غريه، ومثله أنبأين ومسعت وقال لنا وذكر لنا، قال عيـاض إنـه ال خـالف يف    

  .)2(جواز ذلك
وقيل يشترط يف قوله حدثين أو أخربين أن يقصـد الشـيخ إمساعـه لكـن يقـول      

  .)3(حدث أو أخرب أو مسعت أو قال وحنوه قاله اآلمدي واإلسنوي والعضد
من كتاب أو حفظ وهو يسمعه  شيخ أي غري ال قوله 

إذا أراد رواية ما قرأ على الشيخ أو مسعه من قـراءة غـريه    وأقره على ذلك 
حىت ال يظـن أنـه    شيخي فالن وال ينبغي أن  على الشيخ 

مسـع  يسمعه من قراءة الشيخ واألحوط أن يقول قرأت على فالن أو قرئ عليه وأنا أ
أو حدثين قراءة عليه وحنو ذلك، عند الشافعية ومسلم بن احلجاج ومجهـور املشـارقة   

  ، )4(وابن جريج واألوزاعي وابن وهب وأمحد والنسائي
وقيل جتوز حدثنا من غري قيد عند مالك وابن عيينة والبخاري وحكـاه عيـاض   

  .)5(عن األكثرين
له اخلطيب وهـو مـذهب خلـق    وقيل مبنع حدثنا وأخربنا عند أمحد والنسائي، قا

  .)6(كثري من أصحاب احلديث

                                      
 .1097: القاموس ص )1(
 .4/382والبحر احمليط  2/257والضياء الالمع  115: وإرشاد الفحول ص 107: روضة الناظر ص) 2(
 .424: شرح العبادي للورقات ص )3(
والضـياء   116: وإرشاد الفحـول ص  107: روضة الناظر صو 212-203/ 2ة شرح خمتصر الروض )4(

 .2/295واإلحكام البن حزم  4/383 احمليطوالبحر 2/257الالمع 
 .307-2/305توضيح األفكار  )5(
 .307-2/305توضيح األفكار  )6(
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عن أن يبيح الشيخ لغريه أن يروي : )1(أي الراوي واإلجازة هي قوله 
  شيئا معينا أو غري معني  وجود الشيء  من أحد اجلانبني لذلك
  الذي أجيز إذا أراد أن يروي ما أجيز فيه   إن كان وحـده

أمـا   أو حـدثين أو أنبـأين    يقـول    وأجازنا إن كان معه غريه 
  .إطالق أخربنا وحدثنا فاألكثر أنه ال جيوز وصححه ابن الصالح والنووي

وجوزه مالك وأهل املدينة وصححه املصنف ومنع ابن دقيق العيد أخربنا مطلقا 
  .)2(لفظ اإلجازة على اإلخبار أو مع التقييد لبعد داللة

 

 .النبأ واجلمع أخبار ومجع اجلمع أخابري  )3(مجع خرب حمركة وهي لغة األخبار -1
، قاله القرايف والزركشي "هو احملتمل للصدق والكذب لذاته: "واخلرب اصطالحا

  .وغريمها
د وهو أول مبعىن واح )4(مجع أحد حاداآل: أوهلما: قسمني اخلرب ينقسم إىل -  2

وال يفيد العلم . بشرط قبوله وهو يوجب العملما سوى املتواتر  واآلحاد .األعداد
  .وقيل يفيده مطلقا. مطلقا وعزاه السبكي لألكثر وقيل يفيده إن احتف بالقرائن

  .التتابع وهو كون الشيء بعد الشيء بفترة : وهو لغة تواترامل:ثانيها و
على واالتفاق  التواطؤ منهم ال يقعمن الرواة  مايرويه مجاعة:واملتواتر اصطالحا

ـ وذلك خيتلف باختالف املخربين والقرائن والوقائع وال يتقيد بعدد معني،   الكذب
أي أنه يشترط التواتر يف كل طبقة مـن طبقـات    عن مثلهم وهو مذهب اجلمهورـ ،

وهـو  . هإىل املخرب عنبعدد يستحيل اتفاقهم على الكذب  إىل أن ينهي وهكذاالسند 
  . الضروري العلمبنفسه  يوجباخلرب الذي 

 : إىل قسمنياآلحاد  وينقسم -3
واملرسل عند األ . اسم مفعول من أرسله أي أطلقه وبعثه: وهو لغة رسلامل: األول-

                                      
 .2/309توضيح األفكار  )1(
وشــرح خمتصــر   396 /4يط والبحــر احملــ  2/258والضــياء الالمــع   107: روضــة النــاظر ص  )2(

 .2/208الروضة
 .1/528والصحاح  229-4/226ولسان العرب  345: القاموس ص )3(
  .240: والقاموس ص 1/379الصحاح  )4(
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 rوعند احملدثني ما أضافه التابعي للنيب. صوليني هو كل ما فيه انقطاع
سنده إذا نسبه إىل الشيء أو أضافه إليه، اسم مفعول من أ: وهو لغة سندامل:والثاين  - 

وهذا هو الراجح عنـد   اتصل إسنادهأي اخلرب الذي  ماهو : فاملسندوأما يف االصطالح 
  .األصوليني وبعض احملدثني، وعند مجهوراحملدثني املسند هو املرفوع املتصل 

فمـن   بأن كان املرسل بالكسر تابعيا من مراسيل غري الصحابةاملرسل  فإن كان -  4
عند احملدثني ومجهور أهل األصول كالشافعي والباقالين ونقله مسلم   فليس حبجةدونه 

 .عن أهل العلم باألخبار وقال ابن عبد الرب أنه ال خالف فيه عند أهل احلديث 
  .واحتج  باملرسل مالك وأيب حنيفة ورواية عن أمحد يف املشهور واآلمدي 

  .مة أهل العلمأما مراسيل الصحابة فهي حجة عند عا
مصدر عنعن احلديث إذا رواه بلفظ عـن فـالن، وإن عـنعن    : وهي العنعنة -5

  . الثقة وجب العمل باحلديث إن كان الثقة غري مدلس إمجاعا
إذا قرأ الشيخ احلديث من حفظه أو كتابه جيوز للراوي أن يقول حدثين أو  -6

ومثله أنبـأين ومسعـت    أخربين إن كان وحده، وحدثنا أو أخربنا إن كان مع غريه،
 .وقال لنا وذكر لنا، قال عياض إنه ال خالف يف جواز ذلك

 أخـربين  فيقولوهو يسمعه وأقره على ذلك  على الشيخغري الشيخ إن قرأ  -7
حىت ال يظن أنه مسعـه مـن قـراءة الشـيخ واألحـوط أن       يقول حدثينشيخي وال

 .راءة عليه وحنو ذلكيقول قرأت على فالن أو قرئ عليه وأنا أمسع أو حدثين ق
فيقـول  لـذلك   قـراءة  مـن غـري  برواية شيء معني أو غري معني  الشيخ إن أجازه  - 8
أو حـدثين أو   أخـربين : يقـول  أوإن كان وحده، وأجازنا إن كان معه غـريه   أجازين الراوي
  .أما إطالق أخربنا وحدثنا فاألكثر أنه ال جيوز وصححه ابن الصالح والنووي إجازةأنبأين 

 
  .عرف اخلرب لغة واصطالحا؟ -1
 .ماهو املتواتر؟ وماذا يفيد؟ -2
 ما الفرق بني اآلحاد واملتواتر؟ -3
 ما الفرق بني املرسل واملسند؟ -4
 .ما حكم املرسل؟ -5
  .بني صيغ التحمل واألداء؟ -6
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  .تعريف القياس-1
  قياس علة وقياس داللة وقياس شبه : أقسام القياس -2
  األصل والفرع والعلة وحكم األصل: أركان القياس -3
  .وشرط كل من هذه األركان -4
 

 
قـاس الشـيء   : لسـان التقدير واملسـاواة، قـال يف ال  : )1(هو لغة : قوله

                                      
، ومعجم مقاييس اللغة 512: والقاموس ص 1/765والصحاح  188- 6/187لسان العرب ) 1(

 .867: ص
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  :يقيسه قيسا وقياسا واقتاسه وقيسه إذا قدره على مثاله، قال الشاعر
ــاته  ــدي مقيســــ ــن باأليــــ   مقـــــــــــدرات وخميطاتـــــــــــه    فهــــ

قسـته  : واملقياس املقدار، وقاس الشيء يقوسه قوسا لغة يف قاسه يقيسه، ويقـال 
وقاس الطبيـب   ...وقُسته أقوسه قوسا وقياسا، وال يقال باأللف، واملقياس ما قيس به

  :قعر اجلراحة، قال الشاعر
ــا     إذا قاســها اآلســي النطاســي أدبــرت ــا هزومهــ ــها وازداد وهيــ   رثيثتــ

: وقال أبـو إسـحاق الشـريازي   " )1(رد فرع إىل أصل بعلة جامعة: "واصطالحا 
وحنـوه البـن قدامـة    " محل فرع على أصل يف بعـض أحكامـه مبعـىن جيمـع بينـهما     "

  .)2(والطويف
محل أحد املعلومني على اآلخـر يف  : "الباقالين وتبعه إمام احلرمني وقال القاضي

إجياب بعض األحكام هلما أو يف إسقاطه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات صـفة  
واختاره مجهور احملققني منـا، وممـن   : وقال الرازي". أو حكم هلما أو نفي ذلك عنهما

  .)3(بشدة قال به الغزايل وابن السبكي، ورد عليه ابن حزم
حتصيل حكم األصل يف الفرع الشتباههما يف : "وعرفه أبو احلسني البصري بأنه

  .)4("علة احلكم عند اتهد
إثبات مثل حكم معلوم ملعلوم آخر من أجـل اشـتباههما يف علـة    : "قال الرازي

  .)5(وتبعه القرايف" احلكم عند املثبت
واألصل يف العلة املستنبطة من هو عبارة عن االستواء بني الفرع : "وقال اآلمدي

                                        .)6("حكم األصل
 4/6شرح الكوكب البن النجار  )1(
 .3/218وشرح خمتصر الروضة 247: وروضة الناظر ص 96: الفقه ص اللمع يف أصول )2(
واإلحكــام البـن حــزم   2/291والضـياء الالمـع    423ص  للمصــنف والتلخـيص  2/213احملصـول   )3(

7/972. 
 .280: واملستصفى ص 2/215احملصول  )4(
 .298: وشرح تنقيح الفصول ص 2/215احملصول  )5(
 .2/130اإلحكام لآلمدي   )6(
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مساواة فرع ألصل يف علة حكـم، أو زيادتـه   : "وقال الزركشي ونسبه للمحققني
  .)1("عليه باملعىن املعترب يف احلكم

  :وقال صاحب املراقي
ــم    ــد عل ــا ق ــى م ــوم عل ــل معل ــم      حبم ــم وسـ ــة احلكـ ــتوا يف علـ   لالسـ
ــى احلا    وإن تـــــرد مشولـــــه ملـــــا فســـــد ــزد عل ــد ف ــد أس ــل والزي   )2(م

واملقصود حمل احلكم املطلوب إثباته فيه، سواء  : وعرفه املصنف بقوله
واملقصود به حمل احلكـم املعلـوم ثبوتـه فيـه ال      كان موجودا أو معدوما 

فخرج الرد بالنص أو اإلمجاع فليس بقيـاس   املقيس حىت ال يؤدي إىل الدور 
املعلوم لألصل ثبوتا أو نفيا شرعيا كـان أو   علل وخرج غري امل

  .عقليا أو لغويا
 

  :)3(ومن هذا التعريف يظهر أن أركان القياس أربعة هي
  .وهو حمل احلكم عند الفقهاء ودليله عند املتكلمني: األصل -أ

ا ثبـت حكمـه   مـ : "وهو حمل حكم الفرع املقيس، وقال الشـريازي : الفرع -ب
  .قاله الطويف"ما عدي إليه احلكم باجلامع"أو " بغريه

وهو ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو حترمي أو صحة : حكم األصل -ج
  .أو فساد وحنو ذلك

  .وهي املعىن الذي ثبت بسببه احلكم، أو هي الوصف املعرف للحكم: العلة -د
4 

 .من األقيسة إمجاعا rالقياس حجة فيما ثبت عنه  - 
                                      

 .5/7بحر احمليط ال )1(
 .2/442نثر الورود  )2(
وشرح  5/75والبحر احمليط  102: ، واللمع ص2/299الضياء الالمع و 3/226شرح خمتصر الروضة  )3(

 .4/11الكوكب
-338: وإرشـاد الفحـول ص   28-5/16البحـر احملـيط   فما بعده و 4/9شرح الكوكب البن النجار )4(

وشـرح خمتصـر    268- 220 /2واحملصـول   98 :واللمـع ص  260-251: وروضة الناظر ص 347
 .290-247الروضة 
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 .القياس حجة يف األمور الدنيوية كاألدوية واألغذية اتفاقا - 
 :وإمنا الرتاع يف العمل به يف األمور الشرعية إذا فقد النص من كتاب أو سنة - 
 

  .القياس حجة وأصل، وبه قال كافة األئمة ومجهور الفقهاء واملتكلمني
 

 
احـتج ـا ابـن     ]2:  آيـة  احلشـر  سورة[﴾ الْأَبصارِ أُولي يا اعتبِروافَ﴿ -1

  . سريج
﴾ منكُم الْأَمرِ وأُولي الرسولَ وأَطيعوا اللَّه أَطيعوا َآمنوا الَّذين أَيها يا﴿ -2
  ]59:  آية النساء سورة[

استدل ا  ]95:  آية املائدة سورة[﴾ النعمِ من قَتلَ ما مثْلُ فَجزاٌء﴿ -3
  .الشافعي

4- ﴿لَوو وهدولِ إِلَى رسإِلَى الري ورِ أُولالْأَم  مهـنم  ـهمللَع  ينالَّـذ  هبِطُوننـتسي 
مهن83:  آية النساء سورة[﴾ م[.  
5- ﴿ برضا وثَلًا لَنم ِسينو لْقَهقَالَ خ نيِي محي الْعظَام يهو يممقُـلْ ) 78( ر 
  .]79 -  78:  اآليات يس سورة[﴾ عليم خلْقٍ بِكُلِّ وهو مرة أَولَ أَنشأَها الَّذي يحيِيها
اسـتدل ـا    ]90:  آيـة  النحل سورة[﴾ والْإِحسان بِالْعدلِ يأْمر اللَّه إِنَّ﴿ -6

  .تيمية  ابن
  .]26:  آية البقرة[ ﴾ فَوقَها فَما بعوضةً ما مثَلًا يضرِب أَنْ يستحيِي الَ اللَّه إِنَّ﴿ - 7
 
أرأيت لو كان على أمـك ديـن أكنـت    ... «: مرفوعا tحديث ابن عباس  -1

  .)1(»قاضيته؟ اقضوا اهللا، فاهللا أحق بالوفاء
ولـد يل  : رسـول اهللا  يا: فقال rأن رجال أتى النيب   tحديث أيب هريرة  -2

: محر، قال: قال» ما ألواا؟«: نعم، قال: قال» هل لك من إبل؟«: غالم أسود، فقال
                                      

 ).2696(ومسلم ) 1852(البخاري  )1(
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: لعله نزعـه عـرق، قـال   : قال» فأىن ذلك؟« : نعم، قال: ؟ قال»هل فيها من أورق«
  .)1(»فلعل ابنك هذا نزعه«

ة حديث شعبة عن أيب عون عن احلارث بن عون ابن أخي املغرية بن شـعب  -3
ملـا أراد   rأن رسول اهللا   tعن أناس من أهل محص من أصحاب معاذ بن جبل 

أقضـي  : قـال » كيف تقضي إذا عرض لك قضـاء؟ «: أن يبعث معاذا إىل اليمن قال
فإن مل «: ، قالrفبسنة رسول اهللا : قال» فإن مل جتد يف كتاب اهللا؟«: بكتاب اهللا، قال

أجتهد رأيي وال آلوا فضرب رسـول  : قال »جتد يف سنة رسول اهللا وال يف كتاب اهللا؟
  .)2(»احلمد هللا الذي وفق رسول رسول اهللا ملا يرضي رسول اهللا«: صدره وقال rاهللا 

يا رسول : قالوا» ويف بضع أحدكم صدقة«: قال rأنه   tحديث أيب ذر  -4
أرأيتم لو وضعها يف حرام أكان «: أيأيت أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: اهللا

  .)3(»فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها يف احلالل كان له أجر
الفهـم الفهـم  فيمـا    : "tإىل أيب موسـى األشـعري     tويف رسالة عمر  -5

خيتلج يف صدرك مما مل يبلغك يف القرآن والسنة فتعرف واألشباه واألمثـال، مث قـس   
  .)4("األمور عند ذلك واعمد إىل أحبها إىل اهللا وأشبهها فيما ترى

 
  ".ودليل اإلمجاع هو املعول عليه جلماهري احملققني من األصوليني: "قال اهلندي

وقد بلغ التواتر املعنـوي عـن الصـحابة باسـتعماله،     : "وقال ابن عقيل احلنبلي
ونقل عليه الزركشي اتفاق الصحابة، كما نقل إمجاع الصـحابة عليـه   " وهو قطعي،

  .أيضا ابن قدامة
                                      

 ).1500(ومسلم ) 5305(البخاري  )1(
والسنن الكربى للبيهقي ) 1350(والترمذي ) 3592(أبو داود  و) 560(والطيالسي) 22007(أمحد  )2(

والذهيب وابن حزم وابن امللقن واجلوزقاين  وأعله البخاري والترمذي وأبو داود والدارقطين) 20339(
  .قريبا وغريهم كما سيأيت والزيلعي وعبد احلق وابن طاهر وابن اجلوزي

 ).1006(صحيح مسلم  )3(
وضعفه  2/546ومسند الفارق البن كثري ) 4425(واللفظ له والدارقطين ) 20347(البيهقي ) 4(

  .ابن حزم
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عندي أن املعتمـد اشـتهار العمـل بالقيـاس يف أقطـار      : "العيد وقال ابن دقيق
إىل .. األرض شرقا وغربا، قرنا بعد قرن عند مجهور األمة، إال عند شـذوذ املتـأخرين  

  .)1("وهذا عندي أقوى األدلة: أن قال
 

 وهم داود الظاهري، وأبو القاسم البغدادي، والنـهرواين، واملغـريب، والقاسـاين،   
  .ورواية عن أمحد ورجحه ابن حزم

وبه قـال أبـو الفضـل مـن الشـافعية إال لضـرورة، وأبـو حنيفـة يف احلـدود           -
  .)2(والكفارات والرخص، وأول من باح بنفي القياس هو النظام

 
1 

﴾ اللَّه أَراك مابِ الناسِ بين لتحكُم بِالْحق الْكتاب إِلَيك أَنزلْنا إِنا﴿ -1
  .ومل يقل مبا رأيت ]105:  آية النساء سورة[

  .]38:  آية األنعام سورة[﴾ شيٍء من الْكتابِ في فَرطْنا ما﴿ - 2
  ]89:  آية النحل سورة[﴾ شيٍء لكُلِّ تبيانا الْكتاب علَيك ونزلْنا﴿ -3
  .]59:  آية النساء سورة[﴾ والرسولِ اللَّه إِلَى فَردوه شيٍء في تنازعتم فَإِنْ﴿ -4

2 
أصبح أهل الرأي أعداء السنن أعيتهم األحاديـث أن  : "قال  tعن عمر  -1

  .)3("يعوها وتفلتت منهم أن يرووها فاستبقوها بالرأي
لو كان الـدين بـالرأي لكـان أسـفل     : "قال  tوعن علي بن أيب طالب  -2

  .)4("خلف أوىل باملسح من أعالها
                                      

واحملصـول   346-345:وإرشاد الفحـول ص  26-5/25احمليط  والبحر 3/262شرح خمتصر الروضة  )1(
 .23واإلشارة للباجي ص  255- 237/ 2

 8/1091واإلحكام البن حزم   22- 5/17والبحر احمليط  4/213شرح الكوكب البن النجار ) 2(
  .فما بعده

 ).1119(جامع بيان العلم البن عبد الرب  )3(
 .حه ابن حجر واأللباينوصح 1/204والدارقطين ) 162(أبو داود  )4(
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ليس عام إال والذي بعده شر منه، ال أقـول عـام   : "قال tعن ابن مسعود  -3
أمطر من عام، وال عام أخصب من عام، وال أمري خري من أمري، ولكن ذهاب خياركم 

  .)1("وعلمائكم مث حيدث قوم يقيسون األمور برأيهم فيهدم  اإلسالم ويثلم
الذي هو عمدة أهل القياس بأنه ال يثبت عند   tذ وردوا على حديث معا

  .)2( أهل احلديث
احلارث بن عمرو عن أصحاب معاذ وعنه أبو عون ال : "قال البخاري يف تارخيه

  ".)3(يصح وال يعرف إال ذا
هذا حديث باطل رواه مجاعة عـن  : "وذكره احلافظ اجلوزقاين يف موضوعاته وقال

احلارث بن عمرو ابن أخي املغرية بن شـعبة كمـا   شعبة عن أيب العون الثقفي عن 
أوردناه، وأعلم أنين تصفحت عن هذا احلديث يف املسانيد الكبار والصغار وسألت 
من لقيته من أهل العلم بالنقل عنه فلم أجد له طريقـا غـري هـذا ، واحلـارث بـن      
عمرو هذا جمهول وأصحاب معاذ من أهل محص ال يعرفون ومبثـل هـذا اإلسـناد ال    

  ".  )4(يعتمد عليه يف أصل من أصول الشريعة
 والْأُصول الْفُقَهاء كتب في يتكَرر ما كثريا احلَديث هذَا: "وقال سراج الدين ابن امللقن 

  ".)5(أعلم فيما النقْل أهل بِإِجماع ضعيف حديث وهو علَيه، ويعتمدون واحملدثني
  ،)6("من هذا الوجه وليس إسناده مبتصلال نعرفه إال :"وقال الترمذي

احلارث بن عمرو عـن رجـال عـن معـاذ حبـديث      :" وقال مشس الدين الذهيب 
ال يصح حديثه قلت تفرد به أبو عون حممـد بـن عبيـد اهللا    : اإلجتهاد، قال البخاري

الثقفي عن احلارث بن عمرو الثقفي ابن أخي املغرية، وما روى عن احلارث غري أي 
  . )7("هولعون فهو جم

                                      
 ).1124(جامع بيان العلم  )1(
 .9/368وعون املعبود  4/1556تلخيص احلبري و 4/135نصب الراية للزيلعي  )2(
 .2/377التاريخ الكبري للبخاري  )3(
 .83األباطيل واملناكري للجوزقاين ص )4(
 .9/534البدر املنري البن امللقن  )5(
 .)1350(سنن الترمذي  )6(
 .1/334وذيب التهذيب  1/440امليزان للذهيب  )7(
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رواه شعبة عن أيب عون هكذا وأرسله ابـن مهـدي   : "وقال الدارقطين يف العلل
  . )1("ومجاعات عنه واملرسل أصح

أن رسـول اهللا    tأكثر ما كان حيدثنا شعبة عن أصحاب معاذ : "وقال أبو داود
r 2(قال، وقال مرة عن معاذ( .  

هـذا الطريـق وأول   هذا حديث ساقط مل يروه أحد مـن غـري   : " وقال ابن حزم
سقوطه أنه عن قوم جمهولني مل يسموا فال حجة فيمن ال يعرف من هو، وفيه احلارث 

  ". )3(بن عمرو وهو جمهول ال يعرف من هو ومل يأت قط من غري طريقه 
  .)4("ال يسند وال يوجد من وجه صحيح: "وقال عبد احلق

لـهم يذكرونـه يف   هذا احلديث ال يصح وإن كان الفقهـاء ك ": قال ابن اجلوزي 
  ")5(كتبهم ويعتمدون عليه،

  .)6("وكالمها ال يصح: إنه فحص عنه فلم جيد له إال طريقني، قال: "وقال ابن طاهر
واحلـديث مـدون يف الصـحاح متفـق علـى      : "وإن تعجب فعجب قول إمام احلـرمني 

  . )7("الةوهذه زلة منه، ولو كان عاملا بالنقل ملا ارتكب هذه اجله: "، قال ابن طاهر"صحته
 

أي القيـاس   : مث بني املصنف أنـواع القيـاس فقـال   
 8(كما قال الشافعي وإمام احلرمني والرازي وغريهم(.  

ثالثا  بكسر الدال وجيوز فتحها  ثانيا  وهي أوال 
 بفتح الشني والباء.  

                                      
 .4/1556تلخيص احلبري  )1(
 . 4/1556تلخيص احلبري  )2(
 .7/1019اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم  )3(
 . 4/1556تلخيص احلبري  )4(
 .273/ 2العلل املتناهية  )5(
 . 4/1556تلخيص احلبري  )6(
 .4/1556 تلخيص احلبريو 1/335ذيب التهذيب  )7(
 .464: والتلخيص ص 479: الرسالة للشافعي ص )8(
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فرع املطلوب حكمه بالقياس إن تردد بني أصلني فقياس الشبه، وإال فـإن  ألن ال
  .كانت العلة موجبة للحكم فقياس العلة، وإال فقياس الداللة

أي هو الـذي   ويسمى قياس املعىن  : مث شرع يعرف كال منها فقال
   اليت جتمع الفرع واألصل يف احلكـم  مقتضـية  أي 

  .اقتضاء تاما لثبوت مثل حكم األصل للفرع حبيث ال حيسن عقال ختلفه عنه
  :)1(وينقسم قياس العلة إىل قسمني

﴾ أُف لَهما تقُلْ فَلَا﴿: حنو قياس الضرب على التأفيف يف قوله تعاىل: جلي -أ
البـال  ، وقياس اجلوع والعطش وحنو ذلك مـن مشـغالت   ]23:  آية اإلسراء سورة[

  .)2(»ال يقضي القاضي وهو غضبان«: rعلى الغضب يف قوله 
 لَكُـم  أَرضـعن  فَـإِنْ ﴿: كما يف قوله تعاىل يف نفقـة الولـد الصـغري   : خفي -ب
نوهفََآت نهورفتقـاس عليـه نفقـة الوالـدين عنـد       ]6:  آيـة  الطـالق  سورة[﴾ أُج

ت يف التحرمي على األمهـات يف  عجزمها يف الكرب، وحنو قياس عمات اآلباء واألمها
  .الشتراكهما يف الرحم ]23:  آية النساء سورة[﴾ أُمهاتكُم علَيكُم حرمت﴿: قوله تعاىل

  أما الثاين فهو أي القياس املسمى بذلك و 
أي  مـن اســتدل مبعـىن دل كاســتقر وقــر ال مبعـىن طلــب الـدليل بأحــد الــنظريين    

أي  يف إثبـات احلكـم لـه     الـنظري   املتشاركني يف األوصـاف،  
ثبوت  أي علة حكم األصل  االستدالل املذكور املراد به 

  يف الفرع لتحققها يف الفرع يف اجلملة، ولكن  أي مقتضية
لفرع حبيث يقبح عقال ختلفه عنـها لقـرب الفـارق    أي حكم ا اقتضاء تاما 

بينهما واملقصود أنه يف قياس الداللة يكون اجلامع وصفا الزما من لـوازم العلـة أو   
أثرا من آثارها أو حكما من أحكامها، مسي قياس داللة لكـون املـذكور يف اجلميـع    

ع الرائحـة  دليل العلة ال نفس العلة، فمثال األول قياس النبيـذ علـى اخلمـر جبـام    
املالزمة، ومثال الثاين قولنا يف القتل باملثقل قتل أمث به صاحبه من حيث كونه قـتال،  

                                      
 .39-5/36البحر احمليط  )1(
 )1717(ومسلم ) 7158(البخاري  )2(
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  .فوجب فيه القصاص كاجلارح، فكونه إمثا ليس هو علة بل أثر من آثاره
ومثال الثالث قولنا يف قطع األيدي باليد الواحدة إنـه قطـع موجـب لوجـوب     

اص عليهم، كما لـو قتـل مجاعـة واحـدا،     الدية عليهم، فيكون موجبا لوجوب القص
فوجوب الدية على اجلماعة ليس نفس العلـة املوجبـة للقصـاص بـل حكـم مـن       

  .)1(أحكامها بدليل اطرادها وانعكاسها
  القسم الثالث هو و  قياس  أي الذي يردد

  ته لكل منهما لوجودمناط حكمه فيه لتردده بينهما ملشا  أي
به يف صفات مناط احلكم يف حكمه، وحاصله أنه هو  الفرع املردد 

  .)2(إحلاق الفرع املذكور باألكثر شبها به منهما، ألنه أوىل بقوة املشاة بالكثرة
  :)3(وينقسم قياس الشبه إىل ثالثة أقسام

ثبوت الفرع مث رد إىل أصـل   أن يستدل بثبوت حكم من أحكام الفرع على -أ
كاستداللنا على أن سجود التالوة لـيس بواجـب بـأن سـجودها جيـوز فعلـه علـى        

  .الراحلة من غري عذر
أن يستدل حبكم يشاكل حكم الفرع وجيري جمـراه علـى حكـم الفـرع مث      -ب

يقاس على أصل كقولنا يف ظهار الذمي صحيح ألنه يصـح طالقـه فيصـح ظهـاره،     
جمرامها واحد، ألما يتعلقان بالقول وخيتصان بالزوجة، فإن صح والطالق والظهار 

  .ذلك دل على صحة اآلخر
أن حيمل الفرع على األصل بضرب من الشبه كقياس مـن قـال إن العبـد     -ج

ميلك ألنه آدمي خماطب مثاب معاقب فملك كاحلر، ومثاله أيضا أن العبد إذا أتلف 
أنه آدمي وبني البهيمة من حيث أنه مـال،  فإنه متردد يف الضمان بني احلر من حيث 

  .وهو باملال أكثر شبها من احلر ألنه يباع ويورث وتضمن أجزاؤه مبا نقص من قيمته
  :)4(واختلف يف حكم قياس الشبه

                                      
 .5/49والبحر احمليط   280: روضة الناظر صو 4/7شرح الكوكب البن النجار  )1(
 .279: وروضة الناظر ص 444: شرح العبادي على الورقات ص )2(
 .5/40البحر احمليط  )3(
والبحـر احملـيط    2/304واحملصول للرازي  101: واللمع للشريازي ص 479: الرسالة للشافعي ص )4(

 .371: وإرشاد الفحول ص 5/40-41
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قيـاس غلبـة األشـباه،    : فأثبته اإلمام الشـافعي واجلمهـور، ومسـاه الشـافعي     -أ
  .ورجحه الفخر الرازي

كثر احلنفية ورجح ذلـك أبـو إسـحاق الشـريازي     ونفاه بعض الشافعية وأ -ب
  .وأبو بكر الباقالين وأبو منصور والصرييف وأبو الطيب الطربي

واستدلوا بأن الوصف إن كان مناسبا فهو مقبول اتفاقا، وإن كان غري مقبول فهو 
الطرد املطرود باالتفاق، واستدلوا أيضا بأن املعتمـد يف إثبـات القيـاس هـو عمـل      

  .يرد عنهم هذا النوع من القياس الصحابة، ومل
 

مث شرع املصنف يبني شروط أركان القياس من فرع وأصل وعلة وحكم األصل 
فـرع كـل شـيء    : )1(وهو لغة أي من شروطه فهي كثرية  :فقال

أعاله، وفرع القوم شريفهم ألنه أعالهم شرفا وفضال، والفرع القوس الـيت عملـت   
  :ن طرف القضيب، قال الراجزم

ــع  ــرع أمجـ ــا وهـــي فـ ــبع      أرمـــي عليهـ ــالث أذرع وإصـــ ــي ثـــ   وهـــ
  .وفرعة اجلبل ما ارتفع من أماكنه، وفرعت رأسه بالعصا أي علوته

ما مل : حكمه، وقيل: هو احملل املشبه باألصل عند الفقهاء، وقيل )2(:واصطالحا 
  .املشبهيرد حبكمه نص، ويسمى الفرع املقيس واحملمول عليه و

وهو احملل املشـبه بـه    فمن شرط الفرع 
    أي جيمع بينهما مبناسب احلكم بأن يشتمل الفرع على علة حكـم األصـل

بتمامها أو جنسها، فإن كان وجودها بتمامها فيه فهو قطعي، كقياس الضـرب علـى   
األوىل، وكقياس النبيذ على اخلمر جبامع  التأفيف للوالدين جبامع اإليذاء وهو قياس

اإلسكار وهو قياس املساواة، أو ظنيا فالقياس الظين ويسمى قيـاس األدون كقيـاس   
  .التفاح على الرب يف الربا

                                      ومثال جنس العلة قياس وجـوب القصـاص يف األطـراف علـى القصـاص يف      
 .671: والقاموس ص 2/970الصحاح  )1(
 .45: وأصول الفقه خلالف ص 2/218احملصول للرازي و 4/15شرح الكوكب البن النجار )2(
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  .النفس جبامع اجلناية
  :)1(خرى أمههايشري إىل أن له شروطا أ" ومن شرطه: "قوله

  .أن يساوي حكمه حكم األصل، فيما يقصد من عني أو جنس -أ
  . أن يكون خاليا من معارض راجح يقتضي نقيض ما اقتضته العلة -ب
  .أن ال يتناوله دليل األصل -ج
  .أن ال يكون احلكم يف الفرع ثابتا قبل األصل -د

الـذي يـبىن    أسفل الشيء وأساسـه : )2(واألصل لغة : قوله
علـى الصـحيح، وبـه قـال البـاقالين،      " احملـل املشـبه بـه   : ")3(عليه غريه، واصطالحا

دليله، وبه قالت املعتزلة وأهل : والفقهاء، وصححه ابن السمعاين، مثل اخلمر، وقيل
  .الكالم، ورجحه الرازي وابن السبكي فيكون األصل عندهم دليل حترمي اخلمر مثال

حكمه الذي يراد إثباتـه يف   شروط األصل ومقصود املصنف أنه من 
 ثبوتـا وداللـة    بدليل نص أو إمجاع  الفرع 

املتنازعني يف ثبوت ذلك احلكم يف الفرع سواء اتفقا على حكم األصل أم ال، فاملهم 
  .اتفاقهم على دليله، فتفطن لذلك

  :قال يف املراقي
ــق يف احل ــمني والوف ــدى اخلص ــم ل   )4(شــرط جــواز القــيس دون مــني       ك

فإن كان حكم األصل متفقا عليه بينهما ولكن لعلتني خمتلفتني مل يصح القياس، 
يصح ويسمى مركب األصـل، مثالـه قيـاس حلـي     : كما رجحه الرملي وغريه، وقيل

البالغة على حلي الصبية يف عدم وجوب الزكاة، فإن حكمه يف األصل متفـق عليـه   
                                      

 108-5/106والبحـر احملـيط    2/375 للـرازي  احملصولو 112-4/105نجارشرح الكوكب البن ال )1(
 .2/210والضياء الالمع 

 77: ومعجم مقاييس اللغة ص 864: والقاموس ص 2/1223الصحاح  )2(
ــع  2/217احملصــول  )3( ــاد الفحــول ص 2/299والضــياء الالم ــن   348: وإرش ــب الب ــرح الكوك وش

 .4/14النجار
  2/452نثر الورود ) 4(
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ني الشافعية واحلنفية، ولكن العلة عند الشافعية كونه حليا مباحـا، وعنـد احلنفيـة    ب
  .)1(كونه مال صبية

  :)2(ومن أهم شروط األصل
  .أن يكون حكم األصل شرعيا ال عقليا وال لغويا -1
  .أن ال يكون األصل فرعا ألصل آخر -2
  .أن ال يكون دليل األصل شامال حلكم الفرع -3
معدوال به عن قاعدة القياس، كشهادة خزميـة وعـدد الركعـات    أن ال يكون  -4

  .ومقادير احلدود
  . أن ال يكون حكم األصل مغلظا -5

اسم ملا يـتغري حكـم الشـيء حبصـوله      )3(والعلة لغة : قوله
مأخوذة من العلة اليت هي املرض، يقال اعتل فالن إذا حال عن الصحة إىل السقم، 

عند عامة الفقهاء، وبه قال الصرييف وأبو زيد وابن " ملعرف للحكما"واصطالحا هي 
املوجب "قاله ابن قدامة، وقيل هي " مناط احلكم"هي : عبدان والفخر الرازي، وقيل

وهـي املثـال السـابق    . )4(قاله الغزايل وسـليم واهلنـدي، وقيـل غـري ذلـك     " للحكم
  .اإلسكار

وجدت األوصـاف املعـرب ـا     حبيث كلما يعين أن من شروط العلة 
مجع معلول وهو احلكم املنـوط ـا    عنها يف صورة وجد احلكم معها 

بأن تصدق  وهو واحد يف نفسه ولكنه يتعدد بتعدد حماله، فلذلك مجعه 
 أي امسااألوصاف املعرب ا عنها يف صورة ال يوجد احلكم معها 

  . جد اللفظ أواملعىن املعلل به وال يوجد احلكمبأن يو
                                      

 .350-349: ، وإرشاد الفحول ص135-2/134اإلحكام لآلمدي  )1(
 .348: وإرشاد الفحول ص 2/371احملصول و 40-4/17شرح الكوكب البن النجار )2(
 .932: والقاموس ص 2/1322الصحاح  )3(
وإرشـاد   112-5/111والبحـر احملـيط    248: روضة النـاظر ص و 4/15شرح الكوكب البن النجار )4(

 .351: الفحول ص
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  :وهذا اصطالح خاص باحلنفية حيث اعتربوا يف حقيقة العلة ثالثة أمور هي
 .فسموه العلة امسا: إضافة احلكم إليها  - 
 .وهو العلة معىن: وتأثريها فيه  - 
 .حصوله معها يف نفس الزمان من غري تراخ وهو العلة حكما - 

  .البيع للملك والنكاح للحل والقتل للقصاص: وحكما  فمثال العلة امسا ومعىن
  . ومثال العلة امسا فقط المعىن والحكما تعليق الطالق بالشرط واليمني قبل احلنث

ألن احلكم مضاف إليه فهو علة امسا لكن ال تأثري له قبل احلنث، كما أن احلكـم ال  
  . يقع إال بعد احلنث فحصل الراخي

الحكما البيع بشرط اخليار للبائع، وكـذلك البيـع املعلـق،    ومثال العلة امسا ومعىن 
  .حلصول التراخي

ألن الذي يضاف له احلكم القاتـل  . قتله السيف: ومثال العلة معىن وحكما ال امسا 
  .  )1(ال السيف

واملرجع يف االنتقاض لفظا ومعىن إىل وجـود العلـة دون احلكـم،    :"قال احلطاب
 األول ملا كانت مركبة من أوصاف متعددة نظـر فيهـا   وإمنا غاير بينهما ألن العلة يف

إىل جانب اللفظ، وملا كانت يف الثاين أمرا واحدا نظر فيها إىل املعـىن وكأنـه جمـرد    
  .)2("اصطالح

ومثال األول أن يقال يف القتل باملثقل إنه قتل عمد وعدوان فيجب به القصاص 
ه ال يوجب القصاص مع أنه قتل كالقتل باحملدد، فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فإن

  .عمد عدوان
جتب الزكاة يف املواشي لدفع حاجة الفقري، فينتقض ذلك : ومثال الثاين أن يقال

  .بوجود ذلك املعىن وهو دفع حاجة الفقري يف اجلواهر
فإن كان التخلف ملانع أو فقد شرط احلكم مل يضر عند أكثـر الفقهـاء ورجحـه    

  .)3(الشافعي والرازي واحمللي
                                      

 .2/274وشرح التلويح على التوضيح 2/312أصول السرخسي  انظر )1(
 78 -77:شرح احلطاب للورقات ص )2(
 .455: وشرح العبادي للورقات ص 295: روضة الناظر ص )3(
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  :وللعلة شروط كثرية أمهها
  .أن تكون مؤثرة يف احلكم -1
  .أن تكون وصفا منضبطا -2
  .أن تكون ظاهرة جلية -3
  .أن تكون ساملة حبيث ال يردها نص وال إمجاع -4
  .أن ال يعارضها من العلل ما هو أقوى منها -5
  .أن ال يتأخر ثبوا عن ثبوت حكم األصل -6
  .)1(ياأن يكون طريق إثباا شرع -7

أي حكم األصل حىت يصبح اإلحلاق فيه بسبب علته،  : قوله
. )2(احلكم الذي تعلق على العلة من التحليل والتحـرمي واإلسـقاط  : قال الشريازي

أي تابعـا هلـا    ويف املثال السابق هو حترمي اخلمـر،  
 جدت العلة وجد احلكم، وإن انتفـت انتفـى إن   أي الوجود والعدم فإن و

  .كانت العلة واحدة كاإلسكار يف حترمي اخلمر
وأما إن تعددت العلة فإنه ال يلزم من انتفاء بعضها انتفاء احلكم، كالقتل فإنـه  

  .يكون بسبب الردة والزنا بعد اإلحصان وقتل النفس املعصومة وترك الصالة
  :ومن شروط حكم األصل

  .ثابتا شرعا يف األصلأن يكون  -1
  .أن يكون ثبوته بغري القياس -2
  .أن يكون احلكم مما تعبد فيه بالظن ال القطع -3
  .أن ال يكون دليل حكم األصل شامال للفرع -4

إن العلـة مـأخوذة   : )3(قال القاضي عبد الوهاب : مث عرف العلة فقال
                                      

وشرح الكوكب البـن   353: وإرشاد الفحول ص 5/132والبحر احمليط  2/331انظر الضياء الالمع  )1(
 .102-4/42النجار

 .109: اللمع ص )2(
 216-2/215انظر الضياء الالمع  )3(
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ادة، والداعي من قوهلم علة إكرام علة املريض، وهي اليت تؤثر فيه ع: من ثالثة أشياء
. عمرو لزيـد علمـه وإحسـانه إليـه، والتكـرار ومنـه العلـل للشـرب بعـد الـري          

أي الوصف املناسب لترتب احلكم عليـه، كـدفع    واصطالحا 
، "هي املعرف للحكم: " حاجة الفقري فإنه وصف مناسب إلجياب الزكاة، وقيل العلة

  :قال يف املراقي. السنة وبه قال مجهور أهل
ــارع  ــع الشـ ــم بوضـ ــرف احلكـ   )1(واحلكــــم ثابــــت ــــا فــــاتبع    معـ

هي : "، وقال ابن احلاجب والرازي"هي املوجبة للحكم بذاا: "وقالت املعتزلة
  .)2(، وقيل غري ذلك"اليت يعلم اهللا صالح املتعبدين باحلكم ألجلها

له، سواء كانت جالبة ملصلحة أم أي مبناسبتها " اجلالبة للحكم: "واملقصود بقوله
  .دارئة ملفسدة أم  جامعة بني األمرين

من  األمر  أي اصطالحا  : مث ختم بتعريف احلكم فقال
وإمنا كان جملوبا هلا ملا ذكر مـن   حيث العلم حبصوله وحتقق تعلقه التنجيزي 
  .ي يصح ترتبه على العلةمناسبتها له، واملعىن أن احلكم هو األمر الذ

 

 
  :)3(وهي كثرية أمهها

 احلشر سورة[﴾ منكُم الْأَغْنِياِء بين دولَةً يكُونَ لَا كَي﴿: النص كقوله تعاىل -1
 ]32:  آية املائدة سورة[﴾ إِسرائيلَ بنِي علَى كَتبنا ذَلك أَجلِ من﴿: ، وقوله]7: آية

  .)4(»إمنا جعل االستئذان من أجل البصر«: rوقوله 

                                      
   2/461نثر الورود ) 1(
 .351: وإرشاد الفحول ص 2/269احملصول  )2(
وشـرح   355: وإرشـاد الفحـول ص   281-263وروضـة النـاظر ص    259-5/184البحر احملـيط   )3(

 .453-3/233وشرح خمتصر الروضة  205-4/115الكوكب البن النجار
 ).6241(البخاري  )4(
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اإلمجاع كتعليل والية املـال بالصـغر إمجاعـا، وأن علـة منـع القاضـي مـن         -2
  .القضاء وهو غضبان إنشغال قلبه عن الفكر والنظر قاله ابن قدامة

وهو االقتران بوصف لو مل يكن هو أو نظريه للتعليل لكان : اإلمياء والتنبيه -3
 أَذًى هـو  قُـلْ ﴿: مستبعدا فيحمل على التعليل دفعا لالستبعاد كقولـه تعـاىل  وجوده 

 للصلَاة نودي إِذَا﴿: وقوله ]222:  آية البقرة سورة[﴾ الْمحيضِ في النساَء فَاعتزِلُوا
نمِ موي ةعما  الْجوـعكْـرِ  إِلَـى  فَاسذ  وا اللَّـهذَرو  ـعي9:  آيـة  عـة اجلم سـورة [﴾ الْب[ 

  .)1(»للراجل سهم وللفارس سهمان«: وحديث
وتسمى اإلخالة واملصلحة واالستدالل، واملناسـب هـو مـا جيلـب     : املناسبة -4

لإلنسان نفعا أو يدفع عنه ضرا، مثل قياس القتل باجلارح علـى القتـل باملثقـل يف    
قاء علـى  وجوب القصاص جبامع كونه قتال عمدا عدوانا، وقياس تقدمي اإلخوة األش

  .اإلخوة ألب يف النكاح على تقدميهم يف اإلرث والصالة
ويسمى عند أهـل املنطـق القيـاس الشـرطي املتصـل أو      : السرب والتقسيم -5

 ما﴿: املنفصل، وقد قال الباقالين إنه أقوى ما تثبت به العلة، ويستدل له بقوله تعاىل
 بعضـهم  ولَعلَا خلَق بِما إِلَه كُلُّ لَذَهب إِذًا إِلَه من معه كَانَ وما ولَد من اللَّه اتخذَ
 أَم شـيءٍ  غَيـرِ  من خلقُوا أَم﴿: وقوله تعاىل ]91:  آية املؤمنون سورة[﴾ بعضٍ علَى
مقُونَ هالوهذا املسلك مبين على أمرين. ]35:  آية الطور سورة[﴾ الْخ :  

  .ل وهو املعرب عنه بالتقسيمحصر أوصاف احمل: أحدمها
إبطال ما ليس صاحلا للتعليل فيتعني الوصف الباقي وهو املعـرب عنـه   : ثانيهما

  .)2(بالسرب
وهو اجلمع بني األصل والفرع لوصف يوهم اشتماله على احلكمـة  : الشبه -6

املفضية إىل احلكم من غـري تعـيني، كقـول الشـافعي يف النيـة يف الوضـوء والتـيمم        
أىن تفترقان، وكإحلاق اهلرة الوحشية باإلنسية على الصحيح عند الشافعية، طهارتان ف

  .ومثل إحلاق السلت بالقمح ألنه يشبهه يف الصورة، أم بالشعري ألنه يشبهه يف طبعه
                                      

 ).1762(ومسلم ) 2863(البخاري  )1(
 .256: مذكرة الشنقيطي ص )2(
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وهو الطرد والعكس، وهو أن يوجد احلكـم عنـد وجـود وصـف     : الدوران -7
  .كر يف العصريويرتفع عند ارتفاعه يف صورة واحدة، كالتحرمي مع الس

وهو مقارنة احلكم للوصف بال مناسبة ال بالذات وال بالتبع ، فهو : )1(الطرد -8
محل الفرع على األصل بغري أوصاف األصل من غري أن يكون لذلك الوصف تأثري 

اخلل مائع ال يبىن على جنسه القناطر واليصاد منه : يف إثبات احلكم، كقولك
تزال به النجاسة كالدهن، وحنو قوهلم النية السمك وال جترى فيه السفن فال 

للوضوء عبادة يبطلها احلدث وتشطر بعذر السفر، فيشترط فيها النية كالصالة 
  .وقوهلم يف طهارة الكلب حيوان مألوف له شعركالصوف فكان طاهرا كاخلروف

والتنقيح هو التهذيب والتمييز، واملناط هو العلة، وتنقيح : تنقيح املناط -9
يف االصطالح هو أن يدل ظاهر على التعليل بوصف مذكور مع غريه مما ال  املناط

  .مدخل له يف التأثري لكونه طرديا أو ملغى، فينقح حىت مييز املعترب من غريه
  .، كأن يسهو فيسجد فيعلم أن علة سجوده هو السهوrاالستدالل بفعله  - 10

 
  :)2(وهي كثرية أمهها

وهو ختلف احلكم مع وجود العلة ولو يف صورة واحدة، فإن اعترف : النقض -1
  .املستدل بذلك كان نقضا صحيحا

وهو إسقاط وصـف مـن أوصـاف العلـة املركبـة وإخراجـه عـن        : الكسر -2
أن يعلـل املسـتدل   : وجود املعىن يف صورة مع عدم احلكم فيه، مثالـه : االعتبار، وقيل

قول املعترض هـذا ينـتقض مبشـقة أربـاب الصـناعات      القصر يف السفر باملشقة، في
  .الشاقة يف احلضر

وهو وجود احلكم بدون الوصف يف صورة أخرى، كاسـتدالل  : عدم العكس -3
صالة ال تقصـر فـال جيـوز تقـدمي أذاـا      : احلنفي على منع تقدمي أذان الصبح بقوله

                                      
 196./4شرح الكوكب البن النجار  )1(
: فمـا بعـدها وإرشـاد الفحـول ص     5/260البحر احمليط و 349-4/229شرح الكوكب البن النجار )2(

 .569-3/458وشرح خمتصر الروضة  فما بعدها 377
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نع تقدمي األذان هذا الوصف ال ينعكس، ألن احلكم وهو م: كاملغرب، فيقول املعترض
  .وجد فيما يقصر من الصلوات

يف الوصف أو األصل، أو عدم التأثري يف األصل والفرع، أو يف : عدم التأثري -4
اجلمعة صالة مفروضة فلم تفتقر إىل إذن اإلمـام كـالظهر،   : الفرع أو يف احلكم، مثل

  .مفروضة حشو لو حذف مل يضر: فقوله
املستدل يدل عليه ال له، أو يدل عليه ولـه،   وهو أن يبني أن ما ذكره: القلب -5

، )1(»اخلـال وارث مـن ال وارث لـه   «: كاستدالل احلنفي يف توريث اخلـال حبـديث  
  .اجلوع زاد من ال زاد له: فيقول املستدل هذا نفي لوراثته، مثل

تسليم ما جعله املستدل : القول باملوجب أي القول مبا أوجبه دليل املستدل وحده - 6
مـاء الزعفـران مـاء خالطـه طـاهر،      : لة مع استبقاء اخلالف مثل قـول احلنفـي  موجب الع

  .املخالطة ال مينع لكنه ليس مباء مطلقا: واملخالطة متنع صحة الوضوء، فيقول املعترض
الفرق وهو إبداء وصف يف األصل يصلح أن يكون علة مستقلة أو جزء علة  -7

  .شبها وهو معدوم يف الفرع، سواء كان وصفا مناسبا أو
  .وهو طلب شرح معىن اللفظ إن كان غريبا أو جممال: االستفسار -8
  .أي ال ميكن اعتبار ذلك القياس ملخالفته للنص أو اإلمجاع: فساد االعتبار -9

وذلك بإبطال وضع القياس املخصوص يف إثبـات احلكـم   : فساد الوضع -10
د ثبت اعتباره بنص املخصوص بأن يبني املعترض أن اجلامع الذي ثبت به احلكم ق

  .أو إمجاع يف نقيض احلكم

                                      
وابــن حبــان ) 2738(وابــن ماجــه  4/76ســائي يف الكــربى والن) 2899(وأبــو داود  4/131أمحــد  )1(

 .tوحسنه أبو زرعة، عن املقدام بن معديكرب 4/344واحلاكم ) 1225(



 

 

174 

 

محل فرع على أصل يف : "واصطالحا، التقدير واملساواة: هو لغة القياس -1
  ".بعض أحكامه مبعىن جيمع بينهما

 :أركان القياس أربعة هي - 2
وهو حمل احلكم عند الفقهاء كاخلمر مثال ودليله عند املتكلمني كآية : األصل -أ

  .مرحترمي اخل
  .وهو حمل حكم الفرع املقيس، كالنبيذ املسكر: الفرع -ب
وهو ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو حترمي أو صحة : حكم األصل -ج

  .أو فساد وحنو ذلك مثل حترمي اخلمر
وهي املعىن الذي ثبت بسببه احلكم، أو هي الوصف املعرف للحكـم  : العلة -د

  .مثل اإلسكار يف املثال السابق
 :حجية القياس-3
  .من األقيسة إمجاعا rالقياس حجة فيما ثبت عنه  - 
  .القياس حجة يف األمور الدنيوية كاألدوية واألغذية اتفاقا - 
  :وإمنا الرتاع يف العمل به يف األمور الشرعية إذا فقد النص من كتاب أو سنة - 

  القياس حجة وأصل، وبه قال كافة األئمة ومجهور الفقهاء واملتكلمني، - أ
وهم داود الظاهري، وأبـو القاسـم البغـدادي، والنـهرواين،     :نكرو القياسم-ب

  .واملغريب، والقاساين، ورجحه ابن حزم
  :أنواع القياس -5

   .فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم -ا 
  :وينقسم قياس العلة إىل قسمني

  .﴾أُف همالَ تقُلْ فَلَا﴿: حنو قياس الضرب على التأفيف يف قوله تعاىل: جلي -
 ﴾أُجـورهن  فَـَآتوهن  لَكُـم  أَرضعن فَإِنْمثل قوله تعاىل يف نفقة الولد الصغري ﴿: خفي - 
 فتقاس عليه نفقة الوالدين عند عجزمها يف الكرب، ]6:  آية الطالق سورة[

هو االستدالل بأحد النظريين على اآلخر، وهو أن تكون : وقياس الداللة -ب 
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، واملقصود أنه يف قياس الداللـة  ة على احلكم وال تكون موجبة للحكمالعلة دال
يكون اجلامع وصفا الزما من لوازم العلـة أو أثـرا مـن آثارهـا أو حكمـا مـن       

 .أحكامها، مسي قياس داللة لكون املذكور يف اجلميع دليل العلة ال نفس العلة
  .به رمها شبهاهو الفرع املردد بني أصلني، فيلحق بأكث: وقياس الشبه -ج 

 :واختلف يف حكم قياس الشبه
قيـاس غلبـة األشـباه،    : فأثبته اإلمام الشـافعي واجلمهـور، ومسـاه الشـافعي     -أ

  .ورجحه الفخر الرازي
نفاه بعض الشافعية وأكثر احلنفية ورجح ذلك أبو إسحاق الشريازي وأبو  -ب

  .بكر الباقالين وأبو منصور والصرييف وأبو الطيب الطربي
  .فيما جيمع بينهماوهو احملل املشبه به  أن يكون مناسبا لألصلالفرع  شرط- 6
  . بني اخلصمنيبدليل نص أو إمجاع  ثابتا لهحكمه  أن يكونمن شروط األصل  -7
حبيث كلما وجدت األوصـاف املعـرب ـا عنـها يف      أن تطردمن شروط العلة  - 8 

  .صورة وجد احلكم معها 
أي  يف النفي واإلثباتأي تابعا هلا  مثل العلة أن يكونحكم األصل من شرط  - 9

  .الوجود والعدم فإن وجدت العلة وجد احلكم، وإن انتفت انتفى 

 

  عرف القياس لغة واصطالحا؟ -1
 هل القياس حجة أم ال؟ -2
 ما هي أركان القياس؟ -3
 ماهي أنواع القياس؟ مثل لكل منها؟ -4
 هل قياس الشبه حجة؟ -5
 بني مخسة من مسالك العلة؟ -6
  ذكر مخسة من اإلعتراضات على القياس؟ا -7
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.  
 

  .تعريف احلظر واإلباحة -1
 .هل األصل يف األشياء احلظر أم اإلباحة؟ -2
  .استصحاب احلال -3

 
يف ذكـر الـدالئل    ملا فرغ املصنف مـن الـدالئل الشـرعية املتفـق عليهـا شـرع      

  :فقال )1(هل األصل يف األشياء احلظر أو اإلباحة: املختلف فيها، ومنها مسألة
 

  ا﴿: احلجر واملنع وخالف اإلباحة، قال تعاىل )2(وهو لغةمكَانَ و 
م ألا متنعها من ومنه حظرية الغن]. 20: سورة اإلسراء آية [﴾ محظُورا ربك عطَاُء

 سورة[﴾ الْمحتظرِ كَهشيمِ﴿: اخلروج، واحتظرا إذا عملتها، فأنا حمتظر، قال تعاىل
  .واحملظور احملرم ]31:  آية القمر

ما يثاب على تركه ويعاقب "أو " ما ى الشارع عنه يا جازما:"واصطالحا هو
  .)3("على فعله

                                      
وإرشـاد الفحـول    78: وشرح التنقيح ص 15- 6/12والبحر احمليط  42اإلشارة للباجي ص )1(

 .472: ص
 .272: ومعجم مقاييس اللغة ص 88: واملصباح ص 1/522الصحاح للجوهري  )2(
 .78: انظر التعريفات للجرجاين ص )3(
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 والترك وجعله مطلق الطرفني، واستباحه اإلذن والسعة  )1(وهي لغة
  .الناس أقدموا عليه، وأحبتك الشيء أحللته لك، واإلباحة ضد احلظر

واصطالحا املقصود به هنا اجلواز الذي يشمل مـا سـوى احملـرم مـن الواجـب      
  .واملندوب واملباح واملكروه، ألا ذكرت يف مقابل احملظور وهو احملرم

 
أي العلمـاء   يعين املصنف أن أهل العلم قد اختلفوا يف هـذه املسـألة    

 وهو مذهب اجلمهور  أقواال أو أفعاال أو غريمها بعد البعثة
   ا األصل فيها عنـدهمأي احلرمة مستمرة أل    أي الشـيء الـذي

  أي دلت على إباحته فيكون مباحا، وكأن املقصود باملباح هنا ما ليس حمظورا أي
حمرما، فيدخل فيه الواجب واملندوب واملبـاح واملكـروه، وهـذا االسـتثناء منقطـع، فـإن مـا        

 شـيء   أباحته الشريعة األصل فيه عندهم احلرمـة،  
أي يطلـب مـن الـنفس     أي اجلواز  بطريق التصريح أو غريه 

  .على هذا القول التمسك به أي 
وهو قول مجاعة  أي العلماء  : مث بني القول الثاين بقوله

 و نسب إىل اجلمهورمن احلنفية والشافعية وحممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم
أي  كلها بعـد البعثـة    القول أي بعكس هذا 

أي دل  أي إال الشيء الذي  اجلواز مبعىن أا مباحة مأذون فيها 
  .دليل على أنه حمظور أي حمرم

ودليل هذا القول أن اهللا خلق العبد وما ينتفع به، فلو مل يـبح لـه كـان خلقهـا     
ف خال من املفسدة واملضرة فيجوز قياسا على الشاهد، ويف حديث عبثا، وألنه تصر

احلالل ما أحل اهللا يف كتابه واحلرام ما حـرم اهللا يف كتابـه   «: قال rأنه  tسلمان
  .)2(»وما سكت عنه فهو مما عفا عنه

 ويف املسألة قول ثالث وهو التفصيل، فاملضار األصل فيها التحـرمي، واملنـافع األصـل   
  .)3(، وهو مذهب احملققني، ورجحه احمللي واحلطاب والرملي وغريهمفيها اإلباحة

                                      
 .44: واملصباح املنري ص 195: والقاموس ص 1/322الصحاح  )1(
وأعله البخاري والترمذي  10/12والبيهقي  4/115واحلاكم ) 3367(وابن ماجه ) 1726(الترمذي  )2(

 .وأمحد وابن معني وأبو حامت الرازي وغريهم
  .122ص  وشرح احمللي 79رح احلطاب ص ش )3(
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 جميعـا  الْأَرضِ في وما السماوات في ما لَكُم وسخر﴿: واستدلوا بقوله تعاىل
هنوهذا امتنان وال يكون إال جائزا]13:  آية اجلاثية سورة[﴾ م ،.  

﴾ الرزقِ من والطَّيبات لعباده أَخرج الَّتي اللَّه زِينةَ حرم من قُلْ ﴿: وقال تعاىل
  .]32:  آية األعراف سورة[

 األعـراف  سورة[﴾ الْخبائثَ علَيهِم ويحرم الطَّيبات لَهم ويحلُّ﴿: وقال تعاىل
  .)1(»ال ضرر وال ضرار«: rوقال . ]157:  آية

، فاألصل فيها التحرمي، وإمنا تبع يف ذلك )2(ن املنافعواستثىن السبكي األموال م
الشافعي، وقد نص يف الرسالة على أن األصل يف األموال والفروج احلظر، والدليل 

  .)3(»إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام«: rعلى ذلك قوله 
ة، وال خيفى أن التحرمي هنا لعارض تعلق حق الغري ا، فال ينايف هـذه القاعـد  

  .وعليه فال استثناء
  )4(ال أصل لألشياء إال ما ورد به الشرع:وقالت الظاهرية وابن حزم 

 
: مث ذكر املصنف الدليل الثاين من األدلة املختلف فيها وهو االستصحاب فقـال 

        ،فاالستصـحاب مـأخوذ مـن املصـاحبة وهـي املالزمـة
وعرفه املصنف  )5("عقلي أو شرعي مل يظهر عنه ناقلالتمسك بدليل : "واصطالحا

أي العدم األصلي وهو نفي أي انتفاء ما  يف الشيء  : بقوله
 وجود  نفاه العقل أي مل يدرك وجوده بل أحاله، وذلك 

  .الدال على حكم ذلك الشيء
  :  )6(واعلم أن لالستصحاب عدة صور هي

                                      
 2/57وصححه احلـاكم  6/69والبيهقي  )2340(وابن ماجه  5/327واملسند  2/745مالك يف املوطأ  )1(

 .)250(ووافقه الذهيب واأللباين يف الصحيحة
 .6/14البحر احمليط  )2(
 ).1218(ومسلم ) 105(البخاري  )3(
 .68./1اإلحكام البن حزم  )4(
 .3/147شرح خمتصر الروضة  )5(
 141- 138: وروضــة النــاظر ص 159: واملستصــفى ص 43واإلشــارة للبــاجي ص  416: خــيص صالتل) 6(

وشـرح خمتصـر    444-440/والضياء الالمـع ص  2/293وإحكام األحكام  25-6/19والبحر احمليط 
 .5/627واإلحكام البن حزم 407-4/403وشرح الكوكب البن النجار 168-3/147الروضة 
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استصحاب ما دل العقل أو الشرع على ثبوته ودوامه، كامللك عند جريـان   -1
القول املقتضي لـه، وشـغل الذمـة عنـد جريـان إتـالف أو التـزام، ودوام احلـل يف         

  .املنكوحة، فهذا ال خالف يف وجوب العمل به
استصحاب العدم األصلي املعلـوم بـدليل العقـل يف األحكـام الشـرعية،       -2

التكاليف حىت يدل دليل شرعي على تغيريه، كنفي صـالة سادسـة،    كرباءة الذمة من
  .وهذا حجة باإلمجاع: ونفي وجوب صوم رجب، قال أبو الطيب

استصحاب احلكم العقلي عند املعتزلة، فعنـدهم أن للعقـل حكمـا إىل أن يـرد      - 3
  .الشرع، وهذا ال خالف بني أهل السنة يف بطالنه، ألنه ال حكم للعقل يف الشرعيات

استصحاب الدليل مع احتمال املعارض من ناسـخ أو خمصـص أو مقيـد،     -4
  .وهذا معمول به إمجاعا، وإمنا اخلالف هل يدخل يف االستصحاب أم ال

املتيمم إذا رأى املاء : استصحاب احلكم الثابت باإلمجاع يف حمل اخلالف، كأن نقول - 5
  :حتها قبل ذلك، ففيه اخلالفيف أثناء صالته ال تبطل صالته ألن اإلمجاع منعقد على ص

املالكيـة واحلنفيـة وأمحـد وروايـة عـن الشـافعي       : ليس حبجة عند اجلمهور -أ
  .والباقالين والشريازي وابن الصباغ والغزايل ورجحه الطويف وابن النجار

حجة عند الشافعي وداود وأبو ثـور واملـزين وابـن القطـان ورجحـه ابـن        -ب
  .ن حامد وابن شاقال احلاجب واآلمدي ومن احلنابلة اب

ومعناه مـا ثبـت   : استصحاب احلال بأمر وجودي أو عدمي عقلي أو شرعي -6
األصل بقاء ما : يف الزمن املاضي فاألصل بقاؤه يف الزمن املستقبل، وهو معىن قوهلم

كان على ما كان حىت يوجد املزيل، وهذا النوع هو الذي ذكره املصنف وفيه خـالف  
  :بني أهل العلم كما يلي

حجــة عنــد احلنابلــة واملالكيــة وأكثــر الشــافعية ورجحــه الــرازي واملــزين  -أ
  .والصرييف والغزايل واآلمدي

  .ليس حبجة عند مجهور احلنفية وكثري من املتكلمني كأيب احلسني البصري -ب
حجة على اتهد فيما بينه وبني اهللا واختاره الباقالين يف التقريـب، وقيـل    -ج

  .)1(غري ذلك
                                      

 .394: وإرشاد الفحول  ص 19-6/17ط والبحر احملي 2/475احملصول  )1(
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  : املراقيوقال يف
ــحاب  ــون االستصــ ــن كــ ــاب      ورجحــ ــن ذا البـ ــلي مـ ــدم األصـ   للعـ
  )1(يلف وهـذا البحـث وفقـا منحـتم        بعد قصارى البحث عـن نـص فلـم   

 

اقتصر املصنف من األدلة املختلف فيهـا علـى االستصـحاب وقـول الصـحايب      
  .والرباءة األصلية وها حنن نذكر أهم ما ترك منها

 
  :)2(فيه تفصيل

 .ما وافق شرعنا كالعقائد فهو شرع لنا إمجاعا •
 .وما خالفه فليس شرعا لنا اتفاقا •
 :وما مل يرد يف شرعنا ما يثبته أو ينفيه ففيه اخلالف •

روايتان عن أمحد والشافعي ورجحه : ليس شرعا لنا بل حنن منهيون عنه -أ
أبو إسحاق الشريازي والغزايل يف آخر عمره وقال ابن حزم وابن السبكي و

ابن السمعاين إنه املذهب الصحيح وبه قال القاضي إمساعيـل مـن املالكيـة    
  .واختاره الرازي واآلمدي

  :وأدلتهم
  .]48:  آية املائدة سورة[﴾ ومنهاجا شرعةً منكُم جعلْنا لكُلٍّ﴿: قوله تعاىل -1
كان الرسول يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل و«: قال rحديث أنه  -2

  .)3(»الناس عامة
                                      

 .2/568نثر الورود  )1(
وشـرح خمتصـر    142: روضـة النـاظر ص  و 42واإلشـارة للبـاجي ص    5/759اإلحكام البن حـزم    )2(

 2/1183وخمتصر ابـن احلاجـب    2/447والضياء الالمع  399: وإرشاد الفحول ص 3/169الروضة
 6/41والبحر احمليط 

 ).521( م ومسل )335( البخاري  )3(
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، أن tجابر بن عبد اهللا جمالد عن الشعيبِ، عن حديث هشيم قال أخربنا -3
، أتى النبِي صلى اهللا عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل tعمر بن اخلطاب

متهوِكون فيها يا أ « :النبِي صلى اهللا عليه وسلم فغضب وقال الكتب ، فقرأه على
ابن الْخطَّاب، والَّذي نفسي بيده لقد جئتكم ا بيضاء نقية، ال تسألوهم عن شيء 
فيخربوكم حبق فتكذِّبوا به، أَو بباطل فتصدقوا به، والّذي نفسي بيده لو أنَّ موسى 

  .)1(»كان حيا، ما وسعه إال أن يتبعين 
الشافعية واحلنفية وأمحد يف رواية وهو قول أكثر : شرع لنا ما مل ينسخ -ب

اختارها التميمي وهو مذهب مالك قاله الباجي والقرطيب، وأكثر املتكلمني واختاره 
  .الرازي وأبو منصور وأبو إسحاق وابن احلاجب وابن السمعاين

  :وأدلتهم
  .]90:  آية اماألنع[ ﴾ اقْتده فَبِهداهم اللَّه هدى الَّذين أُولَئك﴿: قوله تعاىل -1
  .]45:  املائدة[﴾ بِالنفْسِ النفْس أَنَّ فيها علَيهِم وكَتبنا﴿: قوله تعاىل -2
. ]123: النحل[ ﴾ حنِيفًا إِبراهيم ملَّةَ اتبِع أَن إِلَيك أَوحينا ثُم﴿: قوله تعاىل -3

  .]130:  آية البقرة سورة[﴾ اهيمإِبر ملَّة عن يرغَب ومن﴿: وقوله تعاىل
  . ]13: الشورى[﴾ نوحا بِه وصى ما الدينِ من لَكُم شرع﴿: قوله تعاىل -4

كان حيب موافقة أهل الكتاب فيما مل يرتل عليه فيه  rأنه  tوحديث ابن عباس
  .)2(شيء

3 
  )واالستدالل املرسل -االستصالح(وتدعى 

                                      
" السـنة "، وابن أيب عاصم يف 9/47، وابن أيب شيبة 29- 3/28" غريب احلديث"أبو عبيد يف و) 15156(أمحد ) 1(

شـرح  "، والبغـوي يف  ) 177" (شعب اإلميان"، والبيهقي يف ) كشف األستار -124(، والبزار ) 50(
ن طرق عن هشـيم بـن بشـري،    م 2/42" جامع بيان العلم وفضله"، وابن عبد الرب يف ) 126" (السنة

  .هشام: إىل" شرح السنة"و" مصنف ابن أيب شيبة"يف املطبوع من " هشيم "وحترف . ذا اإلسناد
وفيـه جمالـد بـن سـعيد هـو ضـعيف،        .من طريق ابن منري، عن جمالد، بـه ) 435(وأخرجه بنحوه الدارمي 

 ).  1589(األلباين يف اإلرواء  واحلديث ضعفه البخاري يف الكبري وابن حجر يف الفتح وحسنه بطرقه
 .)2336(ومسلم  ) 3558( البخاري )2(
ـيط    217- 3/204وشرح خمتصـر الروضـة    150- 148: روضة الناظر ص) 3( وإرشـاد   81- 6/76والبحـر احمل

 .433-4/432وشرح الكوكب 2/1199وخمتصر ابن احلاجب  404-402: الفحول ص
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احملافظة على مقصود الشرع بدفع املفاسد وجلـب  : "صاحل مجع مصلحة وهيوامل
، فلم يرد يف الشرع "والوصف املرسل هو املطلق عن قيد اإللغاء أو االعتبار" املصاحل

هو أن يوجد معىن يشعر باحلكم مناسب له عقـال  : "ما يعتربه أو يلغيه وقال الغزايل
  ".بأن ال يستند إىل أصل كلي وال جزئي: "انوفسره ابن بره" وال يوجد أصل متفق عليه
  :واختلف العلماء فيه

وهو قول األكثرين منـهم  : "عند اجلمهور قال الزركشي: ليست حبجة مطلقا -أ
  ".الشافعي والباقالين وعامة املتكلمني واحلنابلة ورجحه ابن قدامة وابن احلاجب

مي احلنابلـة  وهو مذهب املالكية وحكي عن قدمي الشـافعي ومتقـد  : حجة -ب
كما حكي عن مالك وأنكره ابن شاس ونقله القرطيب عن الشافعي ومعظم احلنفية 

حـىت جـره إىل    -يعـين مالكـا  -وأفرط يف القول بـه  : "وعن مالك، قال يف الربهان
  ."استحالل القتل وأخذ املال ملصاحل تقتضيها يف غالب الظن وإن مل جيد هلا مستندا

 شك فيه أن ملالك ترجيحا على غريه من الفقهاء الذي ال: "قال ابن دقيق العيد
يف هذا النوع، ويليه أمحد بن حنبل، وال خيلو غريمهـا مـن اعتبـاره باجلملـة، ولكـن      

  .)1("هلذين ترجيح يف االستعمال هلا على غريمها
وأما املصلحة املرسـلة فـاملنقول أـا خاصـة بنـا، وإذا افتقـدت       : "وقال القرايف

قاسوا ومجعوا وفرقوا بني مسألتني ال يطلبون شاهدا باالعتبـار  املذاهب وجدم إذا 
لذلك املعىن الذي به مجعوا وفرقوا بل يكتفون مبطلق املناسـبة وهـذا هـو املصـلحة     

  .)2("املرسلة، فهي حينئذ يف مجيع املذاهب
واستدلوا للمصاحل املرسلة مبسـألة مجـع القـرآن الكـرمي وبنـاء عمـر للسـجن        

  .تابة احلديث وحنو ذلكوتدوين الدواوين وك

                                      
 .402: إرشاد الفحول ص )1(
 .306: صول صشرح تنقيح الف )2(
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1 
دليـل ينقـدح يف نفـس اتهـد تقصـر      : "اعتقاد الشيء حسنا، واصطالحا: لغة

وهو هوس إذ ما هذا شأنه ال ميكن النظر :"هذا هو املشهور، قال الطويف "عبارته عنه
، وهذا "عدول عن قياس إىل قياس أقوى منه: "وقيل )2("فيه لتستبان صحته من سقمه

  .خالف فيه وإمنا اخلالف يف تسميته استحسانا ال
مثل دخـول احلمـام   " العدول عن حكم الدليل إىل العادة ملصلحة الناس:"وقيل

  .دون تقدير للماء وال للمدة
 
من استحسن فقد شرع، : عند مجهور العلماء حىت قال الشافعي: ليس حبجة -أ

  .]43:  آية الفرقان سورة[﴾ هواه إِلَهه ذَاتخ منِ أَرأَيت﴿: واستدلوا بقوله تعاىل
لو كان الدين بالرأي لكان أسفل اخلف أوىل باملسح : "أنه قال tوحبديث علي

  .)3("من أعاله
مل يـنص عليـه   : "عند املالكية  قال القاضي عبـد الوهـاب امللكـي   : حجة -ب

رجـب يف   ، وعنـد احلنفيـة واحلنابلـة قالـه ابـن     "مالك وكتب أصحابنا مملـوءة منـه  
وقال القاضـي يعقـوب   " أطلق أمحد القول به يف مواضع:"املختصر، وقال ابن مفلح

احلنبلي القول باالستحسان مذهب أمحد وهو أن تتـرك حكمـا إىل حكـم هـو أوىل     
  .)4("منه

والراجح أن االستحسان على التعريف األول باطل، وعلى التعريف الثاين 
  :)5(يف املراقيمقبول، والثالث فيه نظر وتفصيل، قال 

                                      
وروضة الناظر  2/1191وخمتصر ابن احلاجب  2/484احملصول و 203-190./3شرح خمتصر الروضة )1(

 4/427وشــرح الكوكــب  402-400: وإرشــاد الفحــول ص 2/449والضــياء الالمــع  147: ص
 .6/798واإلحكام البن حزم 

 190./3شرح خمتصر الروضة  )2(
 .1/199" السنن"والدارقطين يف ) 788(والبزار   1/292قي والبيه )737(وأمحد ) 162(أبو داود )3(
 .147: روضة الناظر صو 4/427شرح الكوكب  )4(
 .2/570نثر الورود  )5(
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ــان      واألخــــذ بالــــذي لــــه رجحــــان ــو استحســ ــة هــ ــن األدلــ   مــ
ــم    ــا يع ــرف م ــيص بع ــو ختص ــؤم     أو ه ــهم يـ ــالح بعضـ   ورأي االستصـ
ــدح  ــل ينقــــ ــه دليــــ   ويقصــــر التعــــبري عنــــه متضــــح    ورد كونــــ

1 
فعـل ظـاهره   : مجع ذريعة وهي الوسـيلة إىل الشـيء، واصـطالحا   : الذرائع لغة
  .إىل حمرماإلباحة يفضي 

 
  .فيجب سدها: الذرائع إىل احلرام -1
  .فيجب فتحها: الذرائع إىل الواجب -2
  .فيكره فتحها: الذرائع إىل املكروه -3
  .فيندب فتحها: الذرائع إىل املندوب -4
 
مـا ال  : ما يلزم منه الوقوع يف احملظور قطعا أو ظنا غالبا جيب سده من بـاب  -أ

ال بتركه فهو حرام، فهذا ال خالف يف سده كحفر البئـر يف طريـق   يتم ترك احلرام إ
  .املسلمني
ما ال يتوقع أن يوقع يف احلرام إال نادرا كغرس العنب فهـذا ال خـالف يف    -ب

  .إلغاء سده
 ما يتساوى فيه األمران وهو املقصود بسد الذرائع، فقالت بـه املالكيـة واحلنابلـة    - ج

وسد الذرائع ذهب إليه مالك : "نفية، قال القرطيبخالفا للجمهورمن الشافعية واحل
  .)2("وأصحابه وخالفه أكثر الناس تأصيال، وعملوا عليه يف أكثر فروعهم تفصيال

 اللَّه دون من يدعونَ الَّذين تسبوا ولَا﴿: ودليل املالكية ومن معهم قوله تعاىل
                                      

واإلحكـام يف   576-2/575ونثـر الـورود    86-6/82البحر احملـيط  و 437-4/434شرح الكوكب  )1(
 .6/785أصول األحكام  البن حزم 

 .6/82البحر احمليط  )2(
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أن  gوحديث عائشة  ]108:  آية األنعام سورة[﴾ علْمٍ بِغيرِ عدوا اللَّه فَيسبوا
يا عائشة لوال أن قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت «: قال هلا rرسول اهللا 

  .)1(»الكعبة فجعلت هلا بابني بابا يدخل الناس وبابا خيرجون
  :)2(قال يف املراقي

ــرم  ــذرائع إىل احملــــ ــد الــــ ــتم     ســــ ــا إىل املنحـــ ــتم كفتحهـــ   حـــ
ــدب وردا  ــة ونــــــ   ألـــغ إن يـــك الفســـاد أبعــــدا   و    وبالكراهــــــ
ــارى      أو رجــــح اإلصــــالح كاألســــارى ــع للنصــ ــا ينفــ ــدى مبــ   تفــ
  يف كــــل مشــــرق وكــــل مغــــرب    وانظـــــر تـــــدليا دوايل العنـــــب

 

هو ما ى : "احلجر واملنع وخالف اإلباحة، واصطالحا: هو لغة احلظر -1
  ".ما يثاب بتركه ويعاقب على فعله"أو هو " الشارع عنه يا جازما

املقصود به هنا اجلواز الـذي  : لغة اإلذن والسعة والترك ، واصطالحا: اإلباحة - 2
  .يشمل ما سوى احملرم من الواجب واملندوب واملباح واملكروه

  : مسألة هل األصل يف األشياء احلظر أم اإلباحة فيه خالف - 3
 إال مادهم أي احلرمة ألا األصل فيها عن على احلظر ن األشياءمذهب اجلمهور أ -

  .أباحته الشريعة
وقال مجاعة من الفقهاء وبعض الشافعية وحممد بن عبد اهللا بـن عبـد احلكـم إن      -

  .إال ما دل عليه الدليل اإلباحةكلها بعد البعثة  األصل يف األشياء
والقول الراجح هو التفصيل، فاملضار األصل فيها التحرمي، واملنافع األصل فيهـا   -

  .هب احملققني، ورجحه احمللي واحلطاب والرملي وغريهماإلباحة، وهو مذ
الدليل الثاين من األدلة املختلف فيها هو االستصحاب، واالستصحاب مـأخوذ   -4

العدم األصلي وهو نفي ما  أن يصطحبمن املصاحبة وهي املالزمة، واصطالحا هو                                        
 ).1333(ومسلم ) 126(لبخاري ا )1(
 .576-2/575نثر الورود  )2(
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  .الدليل الشرعيوجود  عند عدمنفاه العقل، وذلك 
 :لعلم كما يليوفيه خالف بني أهل ا

حجــة عنــد احلنابلــة واملالكيــة وأكثــر الشــافعية ورجحــه الــرازي واملــزين  -أ
  .والصرييف والغزايل واآلمدي

  .ليس حبجة عند مجهور احلنفية وكثري من املتكلمني كأيب احلسني البصري -ب
  .كحجة على اتهد فيما بينه وبني اهللا واختاره الباقالين يف التقريب، وقيل غري ذل - ج

 :  لالستصحاب عدة صور هي -5
استصحاب ما دل العقل أو الشرع على ثبوته ودوامه، كامللك عند جريـان   -1

  القول املقتضي له
استصحاب العدم األصلي املعلوم بدليل العقل يف األحكام الشرعي، كرباءة  -2

  . الذمة من التكاليف
ل حكمـا إىل أن  استصحاب احلكم العقلي عند املعتزلة، فعندهم أن للعقـ  -3

يرد الشرع، وهذا ال خالف بني أهـل السـنة يف بطالنـه، ألنـه ال حكـم للعقـل يف       
  .الشرعيات

استصحاب الدليل مع احتمال املعارض من ناسـخ أو خمصـص أو مقيـد،     -4
  .وهذا معمول به إمجاعا، وإمنا اخلالف هل يدخل يف االستصحاب أم ال

  .ل اخلالف وفيه خالفاستصحاب احلكم الثابت باإلمجاع يف حم -5

  

  ما معىن قاعدة هل األصل يف األشياء اإلباحة أم احلظر؟ -1
 .اذكر اخلالف الوارد يف هذه القاعدة؟ -2
 عرف اإلستصحاب؟ -3
 ما هو القول الراحج يف حكمه؟ -4
 ما هي صور اإلستصحاب؟ -5
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.  

 

  .تعريف التعارض -1
 .تقدمي النص اجللي على اخلفي -2
 .تقدمي النص املوجب للعلم -3
 .تقدمي النطق على القياس -4
  .تقدمي القياس اجللي على اخلفي -5

 

 
التعارض لغة تفاعل مـن العـرض بضـم العـني،  هـو       : قوله

الناحية واجلهة، كأن الكالم املتعـارض يقـف بعضـه يف عـرض بعـض أي ناحيتـه       
تقابل الدليلني علـى  : :" ويف االصطالح)1(وجهته، فيمنعه من النفوذ إىل حيث وجه
، أي هذا الفصل يف بيان حكم التعـارض  "روجه مينع كل واحد منهما مقتضى اآلخ

بني األدلة وهو أن يدل كل منهما على منايف مجيع ما يدل عليه اآلخر أو بعضه قاله 
  .)3("تقابل الدليلني على سبيل ممانعة: "، قال الزركشي)2(العبادي

                                      
 .580: والقاموس ص 1/887الصحاح  )1(
  .343: شرح العبادي للورقات ص )2(
 .6/109البحر احمليط  )3(
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تقوية إحدى أمارتني على األخـرى فيمـا لـيس    : "وأما الترجيح فقال الزركشي
  ،"من رجحان امليزان إذا زدت جانب املوزون حىت مالت كفتهظاهرا، مأخوذ 

الترجيح إظهار الزيادة ألحد املثلني على اآلخر وضعا ال : "وقال إلكيا الطربي 
  .)2("هو تقوية أحد الطرفني: "، وقال ابن السبكي)1("أصال

الترجيح عبارة عن اقتران أحد الصاحلني للداللة على املطلـوب  : "وقال اآلمدي
  .)3("تعارضهما مبا يوجب العمل به وإمهال اآلخرمع 

  :)4(قال يف املراقي
ــحيح      تقويــــة الشــــق هــــي التــــرجيح ــه الصـ ــذ بـ ــب األخـ   وأوجـ

عند اجتماعها وتنايف مدلوالا وعدم إمكان اجلمع بينـها أو   قوله 
  :نسخ املتأخر منها فال بد من الترجيح بينها، ويرجح بعضها على بعض من أوجه

 
واحلقيقـة   كالظاهر  : أحدها حبسب املدلول

  .على ااز
 

 اليقيين  أي املفيد  : الثاين حبسب الداللة
آلحاد، إال أن يكون األول الغالب كتقدمي اخلرب املتواتر على خرب ا أي املفيد 

  .عاما والثاين خاصا فيبىن العام على اخلاص
 

بكل  من كتاب أو سنة  يقدم  : حبسب الرتبة: الثالث

                                      
 .6/130البحر احمليط  )1(
 48-46ومنهج التوفيق والترجيح ص ،2/467الضياء الالمع  )2(
 .2/357إحكام األحكام لآلمدي  )3(
 .2/587نثر الورود  )4(
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أنواعه ولو كان قطعيا بأن علمت علة حكم األصل وعلم حصول مثلـها يف الفـرع   
  .بالقياس إال إذا كان النطق عاما فيخص

 
  الرابع الترجيح بني األقيسة فيقدم  وهو ما قطع فيه بإلغاء

الفارق أو كان احتمال الفارق ضـعيفا، ومثـال هـذا األخـري قيـاس العميـاء علـى        
: أربـع ال جتـوز يف األضـاحي   «العوراء يف املنع مـن التضـحية الثابـت يف حـديث     

  .)1(احلديث »... راء البني عورهاالعو
ومثال األول قياس األمة على العبد يف تقومي حصة الشريك على شريكه املعتق 

وهو ما كـان احتمـال تـأثري الفـارق فيـه قويـا،        املوسر وعتقها عليه 
كقياس القتل مبثقل على القتل مبحدد، يف وجوب القصاص، وقـد قـال أبـو حنيفـة     

القيـاس  : اخلفي قياس الشبه واجللي قياس العلة، وقيـل : ملثقل، وقيلبعدم وجوبه با
اجللي هو قياس األوىل كقياس الضرب على التأفيف يف التحرمي، والواضح املساوي 
كقياس إحراق مال اليتيم على أكله يف التحرمي، واخلفي األدون كقياس التفاح على 

  .الرب يف باب الربا
 

    اخلامس ترجيحه من حيث نقله عن الـرباءة األصـلية 
أي العدم األصلي الذي يعرب عن استصحابه  كتابا أو سنة صحيحة 

باستصحاب احلال، فالراجح أنه يقدم الـدليل مـن كتـاب أو سـنة عنـد اجلمهـور،       
مـا كـان مقـررا حلكـم األصـل       ورجحه ابن حزم والشوكاين وغريمها، وقيـل يقـدم  

  .)2(والرباءة، ورجحه الفخر الرازي والبيضاوي
أي إن مل يوجد الدليل الناقل عن الرباءة األصـلية ولـو مفهومـا أو     قوله 

  .أي يعمل به أي العدم األصلي قياسا 

                                      
 ).1046(وابن حبان  7/214والنسائي ) 3144(وابن ماجه ) 1497(والترمذي ) 2802(أبو داود ) 1(
 .463: إرشاد الفحول ص )2(
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  :)1(قال يف املراقي
ــاس     بقــــــوة املثبــــــت ذا األســــــاس ــرجيح للقيــ ــه التــ   أي حكمــ
ــن  ــنن عــ ــق الســ ــه موافــ ــن     وكونــ ــة أو غالـــب ظـ ــالقطع بالعلـ   بـ

  :واملرجحات كثرية تزيد على املائة، وهي أنواع خمتلفة
فيترجح اخلرب إما بقوة إسناده أو من جهة وقت وروده أو لفظه أو حكمه أو  - 

  .أمر خارج عنه
ويترجح القياس حبسب ماهية العلة أو ما يدل علـى وجودهـا أو مـا يـدل      - 

ها أو ما يدل على ثبوت احلكم يف األصل أو حبسب حمل ذلـك احلكـم أو   على عليت
 .)2(حبسب أمور منفصلة

  :)3(وللترجيح شروط كثرية أمهها
  .أن يكون بني األدلة ال الدعاوي -1
  .قبول األدلة للتعارض يف الظاهر فال جمال له يف القطعيات -2
  .أن يقوم دليل على الترجيح -3
  .ل منهماأن ال ميكن العمل بك -4
  .اتفاقهما يف احلكم مع احتاد الوقت واحملل واجلهة -5
 

وقـد  : "الترجيح واجب إن مل ميكن العمل بالدليلني املتعارضني، قـال الفهـري  
أمجع السابقون والالحقون على وجـوب العمـل بـالراجح يف مسـائل الظنـون، ومل      

  .)4("ينكره إال من شذ كالبصري وهو مسبوق باإلمجاع

                                      
 .614-2/613نثر الورود  )1(
 2/1296وخمتصر ابن احلاجـب   2/397واحملصول  2/474والضياء الالمع  459: إرشاد الفحول ص )2(

 .347: وروضة الناظر ص
 .454: وإرشاد الفحول ص 6/131البحر احمليط  )3(
 .2/468الضياء الالمع  )4(
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األكثرون اتفقوا على جواز التمسك بالترجيح، وأنكره : ")1(الفخر الرازيوقال 
  : بعضهم وقال عند التعارض يلزم التخيري أو التوقف، لنا وجوه

يف  gاألول إمجاع الصحابة على العمل بالترجيح، فإم قـدموا خـرب عائشـة    
 مـن روت مـن   ، وخـرب )3(»إمنا املاء من املـاء «: على قول من روى )2(التقاء اخلتانني

أن من أصبح جنبـا فـال     tعلى ما روى أبو هريرة  )4(أزواجه أنه كان يصبح جنبا
، وقوى )6(ومل حيلفه وحلف غريه  tخرب أيب بكر الصديق  t، وقوى علي)5(صوم له

، وقوى )t )7يف مرياث اجلدة مبوافقة حممد بن مسلمة   tخرب املغرية   tأبو بكر 
  .)t )8االستئذان مبوافقة أيب سعيد اخلدري  يف  tخرب أيب موسى   tعمر 

وأما أن العمل بالدليل الراجح واجب فيدل عليه ما نقل وعلم : "وقال اآلمدي
من إمجاع الصحابة والسلف يف الوقائع املختلفة على وجـوب تقـدمي الـراجح مـن     

  .)9("الظنني

 

واجلهـة،  تفاعل مـن العـرض بضـم العـني، وهـو الناحيـة       : التعارض لغة-1
  . "تقابل الدليلني على سبيل املمانعة: "واصطالحا

وقد : والترجيح واجب إن مل ميكن العمل بالدليلني املتعارضني، قال الفهري-2
أمجع السابقون والالحقون على وجـوب العمـل بـالراجح يف مسـائل الظنـون، ومل      

 .ينكره إال من شذ كالبصري وهو مسبوق باإلمجاع
                                      

 2/388احملصول  )1(
 ).349(مسلم  )2(
 ).343(مسلم  )3(
 ).1109(ومسلم ) 1925(البخاري  )4(
 ).1926(البخاري  )5(
 ).1395(وابن ماجه ) 406(والترمذي ) 1521(وأبو داود ) 56(أمحد  )6(
 .وفيه ضعف) 2894( أبو داود )7(
 .تقدم خترجيه )8(
 .2/358إحكام األحكام لآلمدي  )9(
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ضها وعدم إمكان اجلمع بينها أو نسخ املتأخر منـها ال بـد   عند تعار األدلة -3
 :من الترجيح بينها، ويرجح بعضها على بعض من أوجه

  .واحلقيقة على ااز على اخلفيكالظاهر  فيقدم اجللي منها: حبسب املدلول: أحدها
الغالب كتقدمي  للظن على املوجب للعلم يقدم املوجب: حبسب الداللة: الثاين

  تواتر على خرب اآلحاد، اخلرب امل
  .بكل أنواعه على القياسمن كتاب أو سنة  النطقفيقدم : حبسب الرتبة: الثالث

وهـو مـا قطـع فيـه بإلغـاء       القياس اجللـي الترجيح بني األقيسة فيقدم : الرابع 
وهـو مـا كـان احتمـال      اخلفي القياس علىالفارق أو كان احتمال الفارق ضعيفا، 

 .تأثري الفارق فيه قويا

كتابـا   إن وجد يف النطقترجيحه من حيث نقله عن الرباءة األصلية : اخلامس 
  .أي العدم األصلي ما يغري األصلأو سنة صحيحة 

  

  عرف تعارض األدلة؟ -1
 ما حكم تعارض األدلة؟ -2
  اذكر أربع حاالت لترجيح األدلة بعضها على بعض؟ مثل لذلك؟  -3
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.  

 

  .تعريف املفيت واملستفيت -1
 .شروط املفيت -2
  .شروط املستفيت -3

 

وملا فرغ املصنف من الكالم على األدلة شرع يتكلم عن االجتهاد فبدأ بتعريف 
  :املفيت وبيان شروطه فقال

 
 فىت يفيت فهو مفت مـن الفتـوة أي السـخاء    اسم فاعل من أ )1(وهو لغة

والكرم ألن املفيت يأيت بأمر كرمي وهو احلق الذي يبينه، وقيل اإلفتاء لغة اإلبانة وأفتاه 
يف األمر أبان له احلكم، ويقال أصله من الفيت وهو الشاب القوي، واستفتيته طلبت 

ام أصله من الفىت وهو والفتيا تبني املشكل من األحك: "منه الفتوى، وقال ابن منظور
الشاب احلديث الذي شب وقوي فكأنه يقوي ما أشكل بيانه فيشـب ويصـري فتيـا    

  ".  قويا وأصله من الفىت وهو احلديث السن، وأفىت املفيت إذا أحدث حكما
أو ايـب للسـائل عـن احلكـم     " هو املخرب عن احلكم الشرعي" )2(واصطالحا

وموضوع هـذا االسـم ملـن قـام للنـاس بـأمر       : "، وقال الصرييف"الشرعي ملسألة ما
                                      

 .274: واملصباح املنري ص 15/148ولسان العرب  2/1780الصحاح  )1(
 .6/305البحر احمليط  )2(
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االجتهاد والعدالـة  : املفيت من استكمل فيه ثالث شرائط: "، وقال السمعاين"دينهم
  ".والكف عن الترخيص

 
  أي شروط  تهد الذي خيرب حبكم شرعيوهو ا
 يعين صالحيته لعلم ذلك، قال يف املراقي:  

  والعلــم بالصــالح فيمــا قــد ذهــب       ...............................................................  

  أي مسائله   أي أصوله وقواعده وهي األدلة اإلمجالية لألحكـام
هي صوره اجلزئية وهي غري حمصورة، فال يشترط معرفهـا   الشرعية العملية 

وممـن اشـترط معرفـة الفـروع أبـو      . كلها، وإمنا تكفي معرفة أمهها مع حتقق امللكـة 
  .الشريازي وأبو منصور وإمام احلرمني والغزايل إسحاق

و ال تشترط معرفة الفروع الفقهية عند اجلمهور من املالكية واحلنابلة والشافعية 
ألن  )1(وغريهم ورجحه ابن قدامة والزركشي وابن السبكي والطويف وابن النجـار 

  :راقيقال يف امل. اتهد هو الذي يولدها فلو شرطناها أدى ذلك إىل الدور
ــالم ينحظـــل     ولــيس االجتــهاد ممــن قــد جهــل     ــروع والكـ   علـــم الفـ

   أي أهم اختالفات أهل العلم قدميا وحديثا حىت ال خيالف إمجاعـا، أو
  .حيدث قوال مل يسبق إليه

     تهدين يف اجلزئية اليت سيفيت فيها، حـىت يوافـق مـنعاملا مبذاهب ا
  .ترجح دليله منهم

  يشترط   املفيت أيضا     وهي صـحة الـذهن وجـودة
  .أي بسببه ومن جهته، بأن يكون عاقال بالغا عدال متيقظا فطنا الفهم 
  أي عاملا  أي بالذي  املفيت  أي

وال  الء والبالغـة  ومثلـه التصـريف واإلمـ    أخذها من أدلتها 
يشترط له التبحر يف ذلك بل يكفيه القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعـادام  
يف االستعمال حبيث مييز بني صريح الكالم وظاهره وخاصه وعامه ومطلقـه ومقيـده   

                                      
 6/205والبحـر احملـيط    420: وإرشاد الفحول ص 320: روضة الناظر صو 4/466شرح الكوكب  )1(

 .196وتقريب الوصول ص



 

 

195 

  .وحنو ذلك )1(ويفرق بني احلقيقة وااز وبني داللة املطابقة والتضمن وااللتزام
  تشترط     ألحاديث األحكام مـن حيـث ثقتـهم أو

  .ضعفهم وقبول حديثهم أو رده
الشـرعية، وقـال الغـزايل     شـأن   ومعرفة 

  .)2(مخسمائة) 500(والفخر الرازي وابن العريب وابن قدامة إن عددها 
اتـل بـن سـليمان وجعلـها     وكأم رأوا أول من صنف يف آيـات األحكـام مق  

ومل حيصر غريهم ذلك وهو الصحيح فإن استنباط األحكام :" مخسمائة، وقال القرايف
  .)3("إذا حقق ال تكاد تعرى عنه آية

ودعوى االحنصار يف هذا املقدار إمنا هي باعتبار الظاهر، للقطع بأن : "قال الشوكاين
كام الشرعية أضعاف يف الكتاب العزيز من اآليات اليت تستخرج منها األح

أضعاف ذلك، بل من له فهم صحيح وتدبر كامل يستخرج األحكام من اآليات 
  .)4("الواردة رد القصص واألمثال

وال يشترط حفظها بل يكفي العلم مبوضعها، وقيل يشترط حفظ القرآن كله 
 . )5(ورجحه ابن جزي

  من شرط املفيت معرفة شرح ومعىن   أي يف األحكـام
الشرعية وعددها قال املاوردي مخسمائة حديث، وقال ابن العـريب يف احملصـول هـي    
ثالثة آالف سنة، وفيه نظر فقد قال أبو علي الضرير قلت ألمحد كم يكفـي الرجـل   

مائتا ألف قـال ال،  : ال، قلت: من احلديث حىت ميكنه أن يفيت؟ يكفيه مائة ألف؟ قال
مخسـمائة ألـف؟   : ال، قلـت : أربعمائة ألف؟ قال: ال، قلت: قالقلت ثالمثائة ألف؟ 

  . )6(أرجو: قال
ال يلزمه حفظها عن ظهر قلب، بل يكتفي بأن يكون عنده أصل : وقال الغزايل

                                      
 .196وتقريب الوصول ص 419: وإرشاد الفحول ص 6/202البحر احمليط  )1(
 .319: وروضة الناظر ص 342: واملستصفى ص 2/434احملصول  )2(
 .343: شرح التنقيح ص )3(
 .418: إرشاد الفحول ص )4(
 . 195تقريب الوصول ص)5(
 .418: وإرشاد الفحول ص 6/200البحر احمليط  )6(
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مصحح جلميع األحاديث املتعلقة باألحكام كسـنن أيب داود ومعرفـة السـنن ألمحـد     
الكثري من أحاديث األحكام الـيت   ، وتعقبه النووي بأنه قد فات أبو داود)1(والبيهقي

  .يف الصحيحني
  :معرفة ما يلي )2(كما يشترط للمفيت أيضا

  .فليعرف مواضعه حىت ال يفيت خبالفه: اإلمجاع -أ
فليعرف شروطه وأركانه فإنه مناط االجتهاد وأصل الـرأي ومنـه   : القياس -ب

  .يتشعب الفقه
أتعـرف  : لقـاض  tمـن الكتـاب والسـنة قـال علـي      : الناسخ واملنسوخ -ج

  .هلكت وأهلكت: ال، قال: الناسخ واملنسوخ قال
  .وليس الدليل العقلي شرطا خالفا للغزايل والرازي -د

  .وال يشترط تبحره يف أصول الدين خالفا للقدرية -هـ
  :قال يف املراقي: وال بد للمفيت من الورع*

ــع  ــت يتبــ   إن مل يضــف للــدين والعلــم الــورع    ولــــيس يف فتــــواه مفــ
 
أي من يطلب الفتيا يف حكم شرعي جيهله،  أي شروط  قوله 

  جواز  ،بأن ال يكون من أهل االجتهاد بل يكون عاميا جاهال
  .أما من يستطيع فهم األدلة فالواجب عليه السؤال عنها، وهذه وظيفة طلبة العلم

  املستفيت  تهد العدلا  أي فيما أفتاه به من املسائل
 فَاسـأَلُوا ﴿: لقولـه تعـاىل   )4(، حىت عده ابن قدامة اتفاقا)3(االجتهادية عند اجلمهور

  .]43:  آية النحل سورة[﴾ تعلَمونَ لَا كُنتم إِنْ الذِّكْرِ أَهلَ
والتفـاق   )5(»العـي السـؤال  أال سـألوا إذ مل يعلمـوا إمنـا شـفاء     «: rولقوله 

                                      
 .343: املستصفى ص )1(
واحملصـول   342: واملستصـفى ص  421-418: وإرشـاد الفحـول ص   205-6/201البحر احملـيط   )2(

 .196-195وتقريب الوصول ص 2/433
 .372واملستصفى  2/457احملصول  )3(
 .338: روضة الناظر ص )4(
ين وضعفه الدارقطين والبيهقي وابن حجر واأللبا 1/228والبيهقي ) 69(والدارقطين ) 336(أبو داود  )5(

 ).105(يف اإلرواء 
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  .الصحابة على ذلك، وال جيوز التقليد يف األفعال
  تهدأي ا   أي يتبع القول الذي ال يعرف دليلـه، وإن

صدر ممن هو أعلم منـه، عنـد اجلمهـور مـن املالكيـة واحلنابلـة وبعـض الشـافعية         
آلمـدي والغـزايل والـدمياطي    والباقالين والطربي ورجحـه الشـريازي والبـاجي وا   

  .)2(، وبل حكى ابن قدامة االتفاق عليه)1(والقرايف
  :)3(قال يف املراقي

ــع ــو للمجتهــــــدين ممتنــــ ــع     وهــــ ــوه متســـ ــد رزقـــ ــر قـــ   لنظـــ
:  آية النساء سورة[﴾ والرسولِ اللَّه إِلَى فَردوه شيٍء في تنازعتم فَإِنْ﴿: لقوله تعاىل 

 ]3:  آيـة  األعـراف  سـورة [﴾ ربكُم من إِلَيكُم أُنزِلَ ما اتبِعوا﴿ :وقوله تعاىل ]59
  .ولتمكنه من االجتهاد

واعلم أن ما ذهب إليه املصنف من القول بالتقليد للعامي مذهب مرجوح، والذي  
عليه مجهور العلماء هو إبطال التقليد والنهي عنه، حـىت ادعـى ابـن حـزم اإلمجـاع      

مذهب مالـك ومجهـور العلمـاء وجـوب االجتـهاد وإبطـال       : القرايف، وقال )4(عليه
  .)5(التقليد

لكن اجتهاد العامي هو أن يسأل هل هذا حكم اهللا ورسوله أم ال فيتبع ما ذكـر  
  .له العامل أنه حكم اهللا

وأما طالب العلم فيجب عليه السؤال عن الدليل والربهان وحيرم عليـه اتبـاع   
  .قائله قول ال دليل عليه مهما كان

                                      
 465-2/463واحملصـول   129: حاشية الـدمياطي علـى شـرح احمللـي ص    و 15اإلشارة للباجي ص )1(

 .348: وشرح التنقيح ص 368: واملستصفى ص
 .338: روضة الناظر ص )2(
  .2/643نثر الورود ) 3(
 .6/280والبحر احمليط  445: إرشاد الفحول صو 6/834اإلحكام البن حزم  )4(
 .337: شرح تنقيح الفصول ص )5(
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اسم فاعل من أفىت يفيت فهو مفت من الفتوة أي السـخاء  : وهو لغة: املفيت -1
هو املخرب عن : "واصطالحا،   والكرم ألن املفيت يأيت بأمر كرمي وهو احلق الذي يبينه

  ".ايب للسائل عن احلكم الشرعي ملسألة ما"أو " احلكم الشرعي
   ):اتهد( شروط املفيت  -2
ـنف خالفـا    عـ وفرعاملـا ب وأصـوله وقواعـده،   : بالفقه أن يكون عاملا: أوال-  ه عنـد املص

  .للجمهور
وهي صحة الذهن وجودة الفهم مـع كونـه    كامل اآللةاملفيت  أن يكون: ثانيا -

ن مـ  يف استنباط األحكاماملفيت  حيتاج إليهعاقال بالغا عدال متيقظا فطنا عاملا بالذي 
  .واللغةوالبالغة  والتصريف واإلمالء النحو
ألحاديث األحكام من حيث ثقتهم أو  معرفة الرجال الراوينتشترط : ثالثا -

  .الشرعية تفسري اآليات الواردة األحكامضعفهم وقبول حديثهم أو رده، ومعرفة 
يف األحكـام الشـرعية وعـددها قـال     األخبـار الـواردة   معرفة شرح ومعىن : رابعا  - 

  .ل ابن العريب يف احملصول هي ثالثة آالف سنة، وفيه نظر املاوردي مخسمائة حديث، وقا
أن يكـون   أي من يطلب الفتيا يف حكم شرعي جيهلـه  املستفيتشروط  من - 3

بأال يكون من أهل االجتهاد بل يكون عاميا جاهال، أما مـن   التقليدجواز  من أهل
  .لميستطيع فهم األدلة فالواجب عليه السؤال عنها، وهذه وظيفة طلبة الع

 

  عرف املفيت لغة واصطالحا؟ -1
 ماهي شروط املفيت؟ -2
 بني شرط املستفيت؟ -3
 مىت جيوز التقليد؟ -4
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r 







r
r.  

 

  .تعريف التقليد -1
 تعريف اتهد -2
 .املصيب له أجران واخلطئ له أجر:اتهد يف الفروع -3
  . املصيب للحق واحد -4
 

 
مأخوذ من القالدة وهي ما جعل يف العنق، ومنه قلدت  )1(لغة قوله 

  :وقال الفرزدق. ]2:  آية املائدة سورة[﴾ الْقَلَائد ولَا ديالْه ولَا﴿: اهلدي، قال تعاىل
  وأعنــــــاق اهلــــــدي مقلــــــدات    حلفـــت بـــرب مكـــة واملصـــلى   

                                      
 .282: والقاموس ص 305: واملصباح ص 3/366ولسان العرب  1/445الصحاح  )1(
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  .فكأن املفيت جعل الفتيا قالدة يف عنق السائل
وعرفه املصنف بقوله " )1(أخذ مذهب الغري بال معرفة دليله: " واصطالحا

   أي اعتقاد   مهما كان  يذكرها على قوله
ذلك، وذا التعريف قال اجلمهور ورجحه ابن السمعاين والشريازي والغزايل وابن 

  .)2(قدامة واآلمدي وابن احلاجب وابن جزي وإمام احلرمني
  ينبين   احلد  r  أي اعتقاده   يدعى

 ألن قولهr ا﴿ :ة شرعية ووحي من اهللا لقوله تعاىلحجمو قطننِ يع 
  ].4- 3اآليتان  النجم سورة[﴾ يوحى وحي إِلَّا هو إِنْ) 3( الْهوى

التقليد عمل بقول من ليس قوله إحدى : "وقال الكمال ابن اهلمام يف التحرير
  .)3("احلجج بال حجة

  أي العلماء ـعرفه بتعريف ثان ف  حد  هو 
أي اعتقاد    أيا كان  أيها املعتقد   أي ال تعلم 

 4(أي ال تعلم مأخوذه وحجته، وبه قال القفال وابن السبكي( .  
  :)5(قال يف املراقي

ــري بـــال  ــزام مـــذهب الغـ ــال       هـــو التـ ــذي تأصــ ــه الــ ــم دليلــ   علــ
وعلى هذا احلد    r  جيوز له أن  أي حيكم

  ،أي االجتهاد فيما ال نص فيه من املسائل الشرعية وقد وقع أيضا
وهذا مذهب اجلمهور الشافعي واملاوردي وأمحد وأكثر املالكية كالقاضي عبد 

طويف الوهاب، وأبو يوسف وعبد اجلبار وأبو احلسني، والشريازي والغزايل وال
                                      

  4/529شرح الكوكب البن النجار )1(
واإلحكـام لآلمـدي    343: وروضـة النـاظر ص   370: واملستصفى ص 2/1248خمتصر ابن احلاجب  )2(

2/347. 
 .442: إرشاد الفحول ص )3(
 .272-6/270والبحر احمليط  442: ول صإرشاد الفح )4(
 .2/642نثر الورود  )5(
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  .)1(وابن قدامة وابن النجار
 أَنْ لنبِي كَانَ ما﴿ :اجتهد يف أسرى بدر فرتل قوله تعاىل rومما يدل على ذلك أنه 

يف ذلك، كما عوتب يف العفو  r، فعوتب ]67:  آية األنفال سورة[﴾ أَسرى لَه يكُونَ
  .]43:  آية التوبة سورة[﴾ هملَ أَذنت لم عنك اللَّه عفَا﴿: عن املنافقني يف تبوك

 وما﴿ :وقيل ال جيوز بل ينتظر الوحي كما فعل يف وقائع كثرية، ولقوله تعاىل
قطننِ يى عوإِنْ) 3( الْه وإِلَّا ه يحى ووح4 -  3:  اآليات النجم سورة[﴾ ي[.  

  .)2(وممن قال به أبو علي وابنه أبو هاشم اجلبائي، ورجحه ابن حزم
  .يل بالتوقف وبه قال الرازيوق

أي يـدعى   r فعلى قول اجلمهور هذا جبواز االجتهاد لـه  
  أي اعتقاده حيث مل يعلم مأخذه الحتمال أنه ناشئ عن اجتهاد.  

وأنه ال يقول إال بالوحي فال يسمى اتباعـه   rوإن قلنا بعدم جواز االجتهاد له 
  .ده إىل الوحي املرتل من عند اهللاتقليدا الستنا

وحمل اخلـالف الفتـاوي أمـا األقضـية فيجـوز لـه فيهـا االجتـهاد إمجاعـا قالـه           
  .)3(القرايف

كما جيوز له إمجاعا يف أمور الدنيا كتأبري النخل وتدبري احلروب قاله ابن حـزم  
  .)4(والزركشي وعياض وابن مفلح احلنبلي وسليم الرازي

 
بذل الوسع والطاقة فيما فيه كلفة ومشقة، ألنـه  )5(وهو لغة  قوله

 لَـا ﴿: افتعال من اجلهد بفتح اجليم وضمها وهو الطاقة والوسـع ومنـه قولـه تعـاىل    
                                      

وشـرح   322: وروضـة النـاظر ص   346: واملستصـفى ص  134: واللمـع ص  6/215البحر احمليط  )1(
 . 4/475وشرح الكوكب 426: وإرشاد الفحول ص 342: التنقيح ص

 .6/280والبحر احمليط  2/427احملصول  )2(
 .504: ت صشرح العبادي على الورقا )3(
 .4/474وشرح الكوكب 425: وإرشاد الفحول ص 6/214البحر احمليط  )4(
 .249: والقاموس ص 71: واملصباح ص 3/135ولسان العرب  1/396الصحاح  )5(
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  :، وقال رؤبة]79:  آية التوبة سورة[﴾ جهدهم إِلَّا يجِدونَ
ــيش  ــدة املعــ ــكو إليــــك شــ ــي     أشــ ــتفن ريشــ ــوام نــ ــد أعــ   وجهــ

  ف احلبارى عن قرار هيشنت
  .وقيل بالضم فقط، وبالفتح استيفاء القدرة يف السعي

وعرفـه املصـنف    )1("استفراغ  الفقيه وسعه لـدرك حكـم شـرعي   :"واصطالحا
من الفقيه بـأن يبـذل متـام طاقتـه يف النظـر يف       أي فعل  : بقوله

شرعي، أي أن االجتهاد هـو  املقصود من حتصيل ظن حبكم  األدلة 
استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن حبكم شرعي قالـه ابـن احلاجـب والزركشـي     

  .)2(والشريازي والغزايل وابن قدامة وغريهم
  :وقال يف املراقي

ــال  ــع أن حيصـ ــه الوسـ ــذل الفقيـ ــثال     بـ   )3(ظنــــا بــــأن ذاك حــــتم مــ
هاد املتقدمـة  أي فمن هو بصـفة االجتـ   وإذا علم معىن االجتهاد 

 من معرفته بالكتاب والسنة خاصة نصوص األحكام
مع ما يساعد على فهمها من علوم اآللة كالنحو واللغة وأصول الفقه وقواعـده مـع   

  .االطالع على اإلمجاع واالختالف
 

 الجتهادية أي ألجل حصوهلا ا     بـأن وافـق مـا
أي نصـيبان مـن    اعتقد باجتهاده أنه احلكم ما هو احلكـم يف الواقـع   

احلـق   الثواب أحدمها على اجتهاده والثاين على إصابته 
 ث عمرو بن واحد على اجتهاده وال إمث عليه إن مل يقصر يف اجتهاده حلدي

                                      
 .4/458شرح الكوكب البن النجار  )1(
 342: واملستصـفى ص  129: واللمـع ص  6/197والبحـر احملـيط    2/1204خمتصر ابـن احلاجـب    )2(

 .3/575وشرح خمتصر الروضة 319: ة الناظر صوروض
 .2/622نثر الورود  )3(
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إذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب فلـه  «: يقول rأنه مسع رسول اهللا   tالعاصي 
  .)1(»أجران، وإذا حكم فاجتهد مث أخطأ فله أجر

وهذا بناء على أن املصيب يف املسـائل اخلالفيـة الفرعيـة واحـد، وهـو مـذهب       
وأبو ثـور   اجلمهور مالك والشافعي وأمحد ورواية عن أيب حنيفة والليث واألوزاعي

واختاره اآلمدي والرازي والبيضاوي وابن احلاجب والشريازي وابن قدامة،  وابـن  
  .)2("فاحلق الذي ال شك فيه وال شبهة أن احلق واحد: "حزم وقال الشوكاين

  أي األصوليني  كأيب احلسن األشعري والباقالين من املالكية
من الشـافعية ابـن سـريج ونسـبه الـرازي      وأيب يوسف وحممد صاحيب أيب حنيفة و

االجتهادية اليت لـيس فيهـا    .)3(والقرايف جلمهور املتكلمني
  .للحق ألنه جل وعال ليس له فيها حكم قبل االجتهاد دليل قاطع 

واختاره الغزايل  )4(وقال األشعري والباقالين يتعدد احلق فيها وإصابة كل جمتهد
  :املراقيقال يف 

  ومالـــــــــك رآه يف الفرعـــــــــي    ووحـــــد املصـــــيب يف العقلـــــي
إال ما روي عن اجلاحظ وعبـد   )5(أما يف العقائد فال خالف أن احلق فيها واحد

اهللا بن احلسن العنربي وال يعتد ما وكذلك املسائل القطعية كوجوب الصـلوات  
أي  قطعا  عليه  ونقل اإلمجاع على ذلك اآلمدي 

للحـق   وهي العقائد  أي القواعد  موقع االجتهاد 
 إمجاعا ألنه يؤدي إىل أن كال من النقيضني أو الضدين حق وهو حمـال، و 

                                      
 ).1716(واللفظ له ومسلم ) 7352(البخاري  )1(
واإلحكـام لآلمـدي    436: إرشاد الفحول ص و 4/489وشرح الكوكب  5/686اإلحكام البن حزم   )2(

2/323. 
وجـامع بيـان    324: ر صوروضـة النـاظ   352: واملستصفى ص 130: واللمع ص 2/438احملصول  )3(

 .344: وشرح التنقيح ص 348: العلم البن عبد الرب ص
 .249-6/241والبحر احمليط  435: وإرشاد الفحول ص 344: شرح التنقيح ص )4(
 344: وشرح التنقيح ص 2/436احملصول  )5(
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يف قوهلم بتأليه  أي الباطل القول 
يف قوهلم بإهلني أحدمها للنور واآلخـر للظلمـة    ه عيسى أو التثليث وحنو

يف شركهم باهللا وإنكارهم املعـاد وبعـث الرسـل وحنـو ذلـك       وحنو ذلك 
  ،يف نفيهم صفات اهللا أو أمسائه وحنوه    وهـم اجلمهـور
ــافَ﴿: بــل قــد خيطــئ قولــه تعــاىلاهنمفَه 

  .]79:  آية األنبياء سورة[﴾ سلَيمانَ
rو
1 
  داللة هذا  على ما ذكرr  أي حكـم

  .»ومن اجتهد وأخطأ«: حيث قال خبطئه 
 بته تارة أي حكم بإصا ومن اجتهـد وأصـاب  «: حيث قال« 

  .وهذا واضح يف أنه للواقعة حكم معني عند اهللا تعاىل

 

التقليد : مأخوذ من القالدة وهي ما جعل يف العنق، واصطالحا: لغة التقليد-1
 ال تدري وأنت قول القائل قبولوقيل حده هو  بال حجةمهما كان  قول القائل قبول

 . جتهمأخوذه وح
بذل الوسع والطاقـة فيمـا فيـه كلفـة ومشـقة، وأمـا       : وهو لغة أما االجتهاد-2

الفقيه  وسعه وغاية جهده بالنظر يف األدلة لتحصيل ظن حبكم  فهو بذل: اصطالحا
  .شرعي
، فله أجراناحلكم يف الواقع  فأصاباالجتهادية  يف الفروع الفقيه فإن اجتهد-3

وإن اجتهد فيهـا  اجتهاده والثاين على إصابته،  أي نصيبان من الثواب أحدمها على
 .واحد على اجتهاده وال إمث عليه إن مل يقصر يف اجتهاده فله أجراحلق  وأخطأ
وهذا بناء على أن املصيب يف املسائل اخلالفية الفرعية واحد، وهـو مـذهب   -4

                                      
 ) .1716(ومسلم ) 7352(البخاري  )1(
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ور اجلمهور مالك والشافعي وأمحد ورواية عن أيب حنيفة والليث واألوزاعي وأبو ثـ 
واختاره اآلمدي والرازي والبيضاوي وابن احلاجب والشـريازي وابـن قدامـة، قـال     

 ".فاحلق الذي ال شك فيه وال شبهة أن احلق واحد: "الشوكاين

 

  عرف التقليد لغة واصطالحا؟-1
  ماهو اإلجتهاد؟ -2
  هل احلق يف املسائل اإلعتقادية واحد أم ال؟  -3
  هل كل جمتهد مصيب؟ -4
 

    
 
 

  
  29/01/1431مت الفراغ منه حبول اهللا تعاىل وحسن توفيقه يوم اخلميس 

  م يف انواكشوط14/01/2010املوافق 
  أمحد بن الكوري العلوي الشنقيطي/ الشيخ
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  .هـ 1406دار الباز : االقتراح البن دقيق العيد ط )12
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ملسالك إىل قواعد اإلمام مالك للونشريسي حتقيـق الصـادق   إيضاح ا )14

  .األوىل: دار ابن حزم ط: الغرياين 
  .هـ1413وزارة األوقاف يف الكويت : البحر احمليط للزركشي ط )15
  . هـ1423مكتبة الصفا: البداية والنهاية البن كثري ط )16
 دار الفكر: التاريخ الكبري للبخاري ط )17
  .هـ1385الفكر دار : تدريب الراوي للسيوطي ط )18
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  .دار الكتب العلمية: تشنيف املسامع للزركشي ط )19
  .دار الفضيلة حتقيق املنشاوي:  التعريفات للجرجاين ط )20
  .هـ1420الثالثة :دار الكتب العلمية ط: تفسري الطربي  )21
  .دار الكتب العلمية: تقريب الوصول البن جزي ط )22
  .هـ1417مكتبة مصطفى الباز : تلخيص احلبري البن حجرالعسقالين )23
  .هـ 1424دار الكتب العلمية: التلخيص إلمام احلرمني ط )24
  .هـ1424دار الفكر: تنقيح الفصول للقرايف ط )25
  . مؤسسة الرسالة : ذيب التهذيب البن حجر ط )26
 .هـ1366دار الفكر : توضيح األفكار للصنعاين ط )27
 .هـ1421دار الكتب العلمية: جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب )28
  . هـ1424دار الكتب العلمية : خالق الراوي اجلامع أل )29
  .هـ1423مكتبة الصفا : حاشية الصبان على األمشوين ط )30
  .هـ1424دار الكتب العلمية : احلدود للباجي ط )31
  .األوىل:الرسالة للشافعي بتحقيق أمحد حممد شاكر ط )32
  دار الفكر: روضة الناظر البن قدامة ط )33
  . هـ1405المياملكتب اإلس: السلسلة الصحيحة لأللباين ط )34
  .األوىل: مكتبة املعارف حتقيق مشهور ط: سنن ابن ماجه )35
  .األوىل: مكتبة املعارف حتقيق مشهور ط: سنن أبو داوود )36
  .األوىل: مكتبة املعارف حتقيق مشهور ط: سنن الترمذي )37
 .هـ1424الثانية :دار الكتب العلمية ط: سنن الدارقطين )38
  .دار إحياء السنة النبوية : سنن الدارمي ط )39
  .هـ1415األوىل : دار الكتب العلمية ط: السنن الكربى للبيهقي )40
ــائي   )41 ــربى للنس ــنن الك ــس    : الس ــق مش ــة حتقي ــب العلمي دار الكت

  .هـ1413:ط
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  .  األوىل: مكتبة املعارف حتقيق مشهور ط: سنن النسائي الصغرى )42
  .مؤسسة الرسالة: سري أعالم النبالء لشمس الدين الذهيب  )43
  .هـ1414دار الفكر: احلنبلي شذرات الذهب البن العماد  )44
  .هـ1430األوىل: دار ابن حزم ط: شرح ابن الفركاح على الورقات )45
دار الكتـب العلميـة   : شرح التلويح على التصريح للسعد التفتـزاين  )46

  .األوىل: ط
  .هـ1430األوىل: دار ابن حزم ط: شرح الرملي للورقات )47
  .األوىل: دار الفكر ط:  شرح السنة البغوي )48
ــادي  )49 ــاتشــرح العب ــة ط: الكــبري للورق األوىل : دار الكتــب العلمي

  .هـ1424
  .دار الفكر: شرح القويسين على سلم األخضري ط )50
  . هـ1423جامعة أم القرى: شرح الكوكب البن النجار احلنبلي )51
ــدمياطي   )52 ــع حاشــية ال ــات م ــي للورق : دار الفضــيلة ط: شــرح احملل

  .هـ1423األوىل
  . إلسالميةنشر اجلامعة ا:شرح الواسطية خلليل اهلراس )53
  .هـ1424دار الفكر: شرح تنقيح الفصول للقرايف ط )54
  .هـ1419الثانية : دار الفكر ط: شرح شذور الذهب البن هشام )55
  .هـ1424مؤسسة الرسالة: شرح خمتصر الروضة للطويف )56
ــدين ط : الصــحاح للجــوهري )57 األوىل :دار الفكــر حتقيــق شــهاب ال

  .هـ1418
  .هـ 1417األوىل : دار الفكر ط: صحيح ابن حبان )58
الثالثـة  : املكتـب اإلسـالمي حتقيـق األعظمـي ط    : صحيح ابن خزمية )59

  .هـ1424
  .هـ1417األوىل : دار السالم ط: صحيح البخاري )60
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  .هـ1419األوىل: دار السالم ط: صحيح مسلم )61
  .هـ1425دار يوسف بن تاشفني : الضياء الالمع حللولو ط )62
: طدار الكتـب العلميـة   : العلل الكبري للترمذي بشرح ابـن رجـب   )63

  .هـ1423األوىل 
  .دار الفكر: العلل املتناهية البن اجلوزي )64
  .هـ1397الثانية : دار الكتب العلمية ط: علوم احلديث للحاكم )65
  .هـ1419األوىل : دار الكتب العلمية ط: عون املعبود للعظيم آبادي )66
  .األوىل: بيت األفكار الدولية ط: فتح الباري البن حجر العسقالين )67
 . هـ1425دار الكتاب العريب : لرمحن آل الشيخفتح ايد لعبد ا )68
  .هـ1412علم الكتب : فتح الودود على مراقي السعود للواليت  )69
دار : القـــاموس احملـــيط للفريوزآبـــادي ضـــبط وتوثيـــق البقـــاعي )70

 .هـ1420الفكر
دار الرشاد احلديثة : قرة العني بشرح ورقات إمام احلرمني للحطاب ط )71

 .هـ1426
دار :  األنام لعز الـدين ابـن عبـد السـالم     قواعد األحكام يف مصاحل )72

 .هـ1421األوىل :البيان العريب ط
األوىل : مكتبـة الرشـد ط  : القواعد أليب احلسن ابن اللحام احلنبلـي   )73

  .هـ1423
  .دار الفكر: لسان العرب جلمال الدين ابن منظور اإلفريقي )74
الثانيـة  : دار الكتـب العلميـة ط  : اللمع يف أصول الفقـه للشـريازي   )75

  .هـ1424
مكتبة املعـارف بـاملغرب   : جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية ط )76

  .األوىل باشراف املكتب التعليمي السعودي باملغرب:ط
  .هـ1420األوىل : دار الكتب العلمية ط: احملصول للفخر الرازي )77
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األوىل : دار الكتـب األثريـة ط  : احملقق من علـم األصـول أليب شـامة    )78
  . هـ1409

دار الفكـر حتقيـق رضـوان    : ق املرسـلة البـن القـيم   خمتصر الصـواع  )79
  .هـ1418

: خمتصر من قواعد العالئي وكالم األسنوي البن خطيـب الدهشـة ط   )80
  .هـ1420وزارة األوقاف القطرية 

األوىل : دار ابن حـزم ط : خمتصر منتهى السؤل و األمل البن احلاجب )81
 .هـ1428

عزيـز ناصـر   دار طيبـة حتقيـق عبـد ال   : مدارج السالكني البن القـيم  )82
  .هـ1423اجلليل 

  .املذكرة يف أصول الفقه للشنقيطي  )83
  .دار الفكر: مستدرك احلاكم النيسابوري )84
: دار الكتــب العلميــة حتقيــق عبــد الشــايف ط: املستصــفى للغــزايل )85

  .هـ1413األوىل
  .هـ1422األوىل : دار الفكر ظهريالدين ط: مسند أيب يعلى املوصلي )86
  .هـ 1419األوىل : ة طمؤسسة الرسال: مسند اإلمام أمحد )87
: ط. دار الفكر ضبط سـعيد حممـد اللحـام   : مسند اإلمام الشافعي ط )88

  .هـ1417األوىل 
 .دار املعرفة: مسندأيب داود الطيالسي )89
  .هـ1421األوىل : دار احلديث ط: املصباح املنري للفيومي )90
: دار الفكر حتقيق شهاب الدين ط: معجم مقاييس اللغة البن فارس )91

  . هـ1418الثانية 
: دار الـذخائر ط : عبـد ايـد السوسـوه   :منهج التوفيـق والتـرجيح د   )92

 .هـ1417الثانية 
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  .هـ1410دار الكتب العلمية : املنهل الروي البن مجاعة )93
  .املوطأ لإلمام مالك حتقيق فؤاد عبد الباقي )94
: املطبوعات اإلسالمية حتقيق أبوغدة ط: املوقظة للذهيب حتقيق أبوغدة )95

  .هـ1420الرابعة 
  . هـ1420األوىل : دار الفكرحتقيق العطار ط: ن اإلعتدال للذهيبميزا )96
  .هـ1420األوىل : دار الكتب العلمية ط: ناسخ احلديث البن شاهني )97
  .هـ1415األوىل : دار املنارة ط: نثر الورود على مراقي السعود )98
 .ـ بدون ذكر الناشر ـ . النحو الوايف عباس حسن )99

  .هـ1426ق ولد حممد بيب حتقي نشر البنود على مراقي السعود )100
: دار الكتـب العلميـة حتقيـق أمحـد مشـس ط     : نصب الراية للزيلعي )101

  .هـ1422الثانية 
  .هـ1421دار الفكر : النهاية يف غريب احلديث البن األثري )102
األوىل : مكتبة الصـفا ط : نيل األوطار شرح منتقى األخبار للشوكاين )103

  .هـ1426
  .هـ1427الثانية : ري طدار اخل:الوجيز يف أصول الفقه للزحيلي ط )104
اخلامسـة  : مؤسسـة الرسـالة ط  : الوجيز يف القواعد الفقهيـة لبورنـو   )105

 .هـ1422
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